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 بسم هللا الرمحن الرحيم                             

خمتصره أبهم االساسيات الرتبوية اليت تتكرر يف اختبار  مت حبمد هللا اعدد هذه امللزمة
 ..الرخصة سنويا 

ومن املمكن مراجعة معلوماهتا قبل يوم للعام املاضي خمتصرة عن ملزميت السابقة 
 االختبار بشكل سهل وسريع..

 ..جزءيف كل   كمي( أبهم األساسيات -لفظي  -مرتبة بثالثة أجزاء )تربوي 

 مالحظة هامة:

هذه امللزمة ال تغين ابداا عن االطالع املسبق على املراجع الرتبوية والتزود من 
 معلوماهتا الن اجملال الرتبوي متسع ويف جتدد مستمر... 

 ..واالستفادة منه ماديا  اال احلل بيعهو ةجماني مةامللزهذه 

 ويف النهاية ال أمتىن منكم اال الدعاء يل وملن احب..

 للجميع ابلتوفيق والنجاح....دعائي                            

 اختكم/ وعود جاسم                                                            
 

 

 

 
  https://twitter.com/w3ood_altakror:  رابط صفحيت الشخصية على تويرت
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 التدريس :   •

إحداث  ة على املدى القريب كما يستهدف أيضاا بموقف خمطط يستهدف حتقيق خمرجات تعليمية مرغو 
 . متنوعة للرتبية على املدى البعيد  مظاهر

 : التعليم  •

 .هو عملية يتم خالهلا اكساب املتعلم خربات مقصودة ومنظمة لتنمية قدراته يف كل اجملاالت 

 : التعلم •

 . هو تغري نسيب دائم ومرغوب يف سلوك املتعلمو الناتج الفعلي لعملية التعليم  

  نواتج التعلم: •

أن يعرفها أو   هي عبارات مكتوبة تصف املعارف واملهارات واخلصائص الشخصية املتوقع من املتعلم 
 يفهمها أو يكون قادرة على القيام هبا كنتيجة لعملية التعلم. 

 الصف: إدارة   •

 اخلطوات واألعمال الضرورية، اليت ينبغي اختاذها من قبل املعلم واحملافظة عليها طوال زمن احلصة. 

 التدريس املصغر:  •

من ( دقيقة  20- 5طريقة يف التدريس يتناول املعلم فيها موضوع درس صغري يف مدة ترتواح ما بني ) 
حبيث حياول املعلم فيها تقريب املادة للمستويت املختلفة لطالبه، مراعياا كافة  ، طالب  10إىل  طالب 

 أنواع الفروق الفردية

 التصميم التعليمي الشامل:  •

احلسبان احتياجات كل املتعلمني عند تصميم خطة التدريس حبيث حياول هو أسلوب تدريسي أيخذ يف 
املصمم )املعلم( جتنب كل املعوقات اليت متنع أي متعلم من التعلم بشكل فعال مع االحتفاظ أبكرب قدر 

  . ممكن من حمتوى ومتطلبات املناهج

 الزايرات املتبادلة:  •

 درسة أو مدرسة أخرى أن يقوم املعلم بزيرة زميله يف الفصل يف نفس امل 
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 حماضرة تربوية:  •

عملية اتصال بني املشرف الرتبوي واملعلمني، يقوم فيها املشرف بتقدمي جمموعة من األفكار واملعلومات، 
 يتم إعدادها وتنظيمها قبل تقدميها

 ندوة تربوية:  •

لإلسهام يف دراسة مشكلة تربوية وإجياد احللول اجتماع جمموعة من الرتبويني املتخصصني أصحاب اخلربة 
 .املناسبة هلا

 ورشة تربوية )مشغل تربوي(:  •

 اجتماع عملي للمعلمني يتيح الفرصة هلم لبحث مشكلة تربوية وعالجها حتت إشراف املشرف الرتبوي

 الدروس التوضيحية )التطبيقية(:  •

وحبضور عدد من املعلمني لعرض طريقة نشاط عملي يقوم به املشرف أو معلم متميز داخل الصف،  
تدريس فعالة، أو أي مهارة من املهارات اليت يرغب املشرف يف إقناع املعلمني بفاعليتها وأمهية  

 .استخدامها بطريقة علمية حمسوسة

 الزايرة الصفية:  •

 زيرة املشرف الرتبوي للمعلم يف قاعة الصف يف أثناء قيامه بنشاط التدريس 

 : الواقعي او البديلالتقومي   •

يقوم على االفرتاض القائل أبن املعرفة يتم تكوينها وبنائها بواسطة املتعلم وليس بواسطة املعلم وأن دور 
التقومي حمكي املرجع يتجنب املقارانت بني الطلبة واليت تعتمد وهذا   املعلم هو تيسريي أكثر مما هو تلقيين

 أصالا على معايري أداء اجلماعة.

 : املدرسي  الكتاب •

 ذلك الوعاء الذي يضم احملتوى الدراسي للمادة مع مقدمة وفهرس ومصطلحات .   هو

 : الدراسي  احملتوى •

 هو عباره عن موضوعات تشتمل على حقائق ومعارف ومفاهيم وتعميمات ونظريت . 
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 :الدراسي  املقرر  •

 هو جمموعة موضوعات دراسية مفروضة على الطالب يف مادة ما يف مرحلة ما . 

 : الدراسية  املادة •

 هي جمموعة من املفاهيم واملعارف والتعميمات والقوانني والنظريت اليت ختص جمال معني . 

 : التفكري وراء املعريف •

هو التفكري حول التفكري والذي يتضمن عمليات التخطيط للمهمة اليت سيقوم هبا الفرد ومن مث مراقبة 
  . التقدم هلذه املهمةاستيعاب هذه املهمة واخرياا تقومي مدى  

 التفكري اإلبداعي:  •

عملية عقلية مركبة وهادفه توجهها رغبة قوية يف البحث عن حلول او التوصل إىل نواتج أصيلة مل تكن 
 . معروفة سابقاا 

 التفكري الناقد:  •

ومجع االدلة والشواهد هو عملية مركبة عقالنية ومنطقية يتم فيها اخضاع فكرة او أكثر للتحقيق  
 . مبوضوعية وجترد عن مدى صحتها ومن مث اصدار حكم بقبوهلا او عدمه اعتماداا على معايري معينة

 :   يالنشاط اإلثرائ •

عمل ينفذه الطلبة الذين اتقنوا مادة الكتاب، وتسمح قدراهتم وإمكاانهتم إبيصاهلم إىل مستويت أداء 
  واإلبداع أحياانا.فائقة تصل إىل االبتكار  

  التدريس الفعال: •

 جناح املعلم يف توفري الظروف املناسبة لتقدمي خربات غنية ومؤثرة مير هبا الطالب 

 النشاط االستهاليل:  •

هو عمل ينفذه الطلبة للوصول إىل حالة ذهنية متكنهم من تلقي التعلم اجلديد، وقد يكون النشاط 
 اجلديد، أو نشاطاا استكشافياا يقود إىل التعلم اجلديد. متعلقاا بتعلم سابق ميهد للتعلم 
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 ة التدريس التباديل: اسرتاتيجي •

هي عبارة عن أنشطة تعليمية أتيت على هيئة حوار بني املعلم والطالب أو بني الطالب بعضهم البعض 
حبيث يتبادلون األدوار طبقاا للمهارات املتضمنة )التنبؤ، التساؤل، التوضيح، التلخيص( هبدف فهم املادة 

 بط عملياتهاملقروءة والتحكم يف هذا الفهم عن طريق مراقبته وض

 اسرتاتيجية املناقشة النشطة:  •

هي إحدى اسرتاتيجيات التعلم النشط اليت تشجع الطالب على املشاركة بفاعلية داخل حجرة الدراسة 
وذلك من خالل تفاعل لفظي أو شفهي بني الطالب أنفسهم أو بني املعلم وأحد الطالب أو بني املعلم 

 من املعلومات واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها.  ومجيع الطالب وذلك من أجل اكتساب جمموعة

 اسرتاتيجية التقومي املعتمد على األداء: •

هي قيام املتعلم بتوضيح تعلمه من خالل توظيف مهاراته يف مواقف حياتية حقيقية أو مواقف حتاكي 
ارات يف ضوء املواقف احلقيقية أو قيامه بعروض عملية يظهر من خالهلا مدى إتقانه ملا اكتسب من مه

 النتاجات التعليمية املراد إجنازها

 التعلم النشط:  •

اخنراط الطالب مبا يتجاوز املشاهدة واالستماع وكتابة ما يقوله املعلم إىل االكتشاف ومعاجلة وتطبيق 
 . طريقة تعليم وتعلُّم يف آن معاا ي او ه  املعلومات

   النشاط التعزيزي: •

عمل ينفذه الطلبة الذين أجنزوا املادة الدراسية بصورة عادية، ومن شأن هذه األنشطة، أن تدعم تعلمهم، 
 وتوصلهم إىل تعميق املادة وإتقاهنا. 

 الفروق الفردية:  •

الطالب يف مستويهتم العقلية واملزاجية والبيئية وهي متثل االحنرافات الفردية عن املتوسط اختالف  
 اجلماعي يف الصفات املختلفة. 
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 التغذية الراجعة:  •

هي جمموعة معلومات يتلقاها الفرد عن أدائه ونتائجه حبيث توضح له األخطاء اليت وقع فيها ومقدار 
 أدائه للهدف الذي ينبغي الوصول إليه. تقدمه ومقدار ما تعلمه ومدى مالءمة 

 ]على ضوء التغذية الراجعة يتم حتديد نقاط القوة والضعف،فيتم التعديل[ 

 صعوابت التعلم:  •
هي اضطراابت يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية اليت تتضمن فهم واستخدام اللغة 

اضطراابت االستماع والتفكري والكالم والقراءة، والكتابة  املكتوبة أو اللغة املنطوقة واليت تبدو يف  
والريضيات واليت ال تعود إىل أسباب تتعلق ابلعوق العقلي أو السمعي أو   (،)اإلمالء، والتعبري، واخلط

 البصري أو غريها من أنواع العوق أو ظروف التعلم أو الرعاية األسرية.
 النشاط الزائد:  •

 ادية ونشاط مفرط غري هادف يعوق تعلم التلميذ. هو سلوك يتسم حبركة غري ع
 االثراء: •

ومهارات تعليمية متنوعة ومتعمقة   أسلوب تربوي يتم من خالله تزويد التالميذ املوهوبني واملتفوقني خبربات
 تليب احتياجاهتم ورغباهتم ال يوفرها املنهج الدراسـي.

 اإلسراع:  •

عمر أقل من نظراءه من األطفال العاديني أو اجتيازه ملرحلة التحاق الطفل املوهوب مبرحلة تعليمية ما يف  
 تعليمية ما يف مدة زمنية أقل من املدة اليت حيتاجها الطفل العادي

 : نة الرقميةاملواط •

 األمثلبعة يف االستخدام  واملبادئ املت  واألفكار   واألعرافهي جمموع القواعد والضوابط واملعايري  
 . رقي الوطن باراا من اجل املسامهة يف  وك  ن صغاراا للتكنولوجيا واليت حيتاجها املواطنو 
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   واطسن( )مؤسسها : السلوكية النظرية

 للمثريات اخلارجية ان التعلم هو تغري يف السلوك اخلارجي للفرد والناتج عن استجابته   تعريفها
حيدث التعلم فيها ابالستجابة ملثريات تتغري اثناء االنتقال اىل وضعيات عامة او و 

 جديدة. 
 جاثري.   - سكنر    - جون واطسن    - ثورندايك    -ابفلوف  روادها 

 هناك  أن  ابفلوف   يرى   حيث النظريت،  أقدم  من نظرية األشراط الكالسيكي:  -1 نظرايهتا   أبرز
 املثري   حيدثها  اليت  االستجابة  استدعاء  يف الشرطي  غري واملثري  الشرطي   املثري  بني  اقرتاانا 

( إطفاء)  وحمو   فيها،  مرغوب  سلوكات   تعزيز  يف منها  االستفادة   وميكن   الشرطي،  غري
   .فيها  مرغوب  غري   سلوكات

 احملاولة   نتيجة   حيدث  التعلم   أن   ثورندايك  يرى نظرية التعلم ابحملاولة واخلطـأ:  -2
 االستعداد،:  هي  قوانني  ثالثة  وللنظرية الناجحة،  احملاولة   ترتكه  املوجب   واألثر  واخلطأ،
 .األثر  واملمارسة،   التدريب

 فهي  التدريبات   من   مزيد   إعطاء  أمهية  على   واطسن   جون   يركز قانون التكرار:  -3
 يف املنعكسة  األفعال   تعلم  واطسن   فسر  وقد  االستجابة،  من مزيد  إىل  تؤدي   اليت

 . اجلدة ومبدأ  التكرار  مبدأ مها مبدأين
 االستجابة؛  حدوث وقت  ما   مثري  نشط  إذا أنه  جاثري يرى:  االقرتان  نظرية   -4

 غري  ابملثري  يهتم  ال  فهو  االستجابة،  تلك   حدوث  إىل  يؤدي   السلوك   هذا  تكرار  فإن 
 . واالستجابة  املثري   بني  ابالقرتان  يكتفي   بل  الشرطي،

 التعزيز  مبدأ على  النظرية   هذه يف سکنر  يعتمد  االجرائي:نظرية االشراط    -5
 حدوث   يف   أساسي   كعامل(  والسليب  واإلجيايب،   واملتقطع  املستمر، )  املختلفة  أبنواعه
 :قسمني  السلوك   جعل  وقد  التعلم،

 . معروف  مثري   بواسطة  عضوية  غري  االستجابة  تكون  حيث: استجايب  سلوك  /1
 ويرى  معروف،  غري  مثري  بواسطة  عضوية   االستجابة  تكون   حيث :  إجرائي  سلوك  /2
 . التعزيز  خالل  من  تقويته  ميكن  الذي   اإلجرائي  النوع من   البشري   السلوك  أغلب  أن

 واسرتاتيجيات مناسبة. يوجه املتعلمني اىل اجلواب الصحيح من خالل وسائل   • دور املعلم 
 استجابة  لتحقيق  أدائها  على   املتعلم  قدرة   تضمن   صغرية   جزئيات إىل  املهام   جتزئة •

 مرغوبة 
 يب يتلقى املعرفة وال يتفاعل اال عند االستجابة ملثري خارجيلس   دور املتعلم 
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 ( فونت فيلهلم  : )مؤسسهاالبنائية النظرية

 معرفة وبناء  للتعلم،   الداخلية  ابلعمليات  هتتم  فهي  أبنفسهم،  معرفتهم املتعلمني  بناء تعريفها
 السابقة  معرفته على بناء  جديدة

 ديوي  جون تسکي،  فاجو  بياجيه،  جان روادها 
  اليت  األسس

 عليها تقوم
 البنائية   النظرية

 . إليه  تنتقلتبين املعرفة داخل العقل، وال   •
 . باا املتعلم فيها نشط وليس سل •
 ما لديه من معلومات.   املعىن بناء علىبين يفسر املتعلم ما يستقبله، وي •
 املعرفة.للمجتمع أثر كبري يف بناء   •
 التعلم يقرتن ابلتجربة وليس ابلتلقني.  •
 .مائين التعلم ال ينفصل عن التطور ال •

  التدريس  مراحل 
  النظرية هذه    يف

   التنشيط  - 1
 االستكشاف   - 2
 املشاركة   - 3
 . التوسيع   - 4

 التعلم. هتيئة بيئة التعلم، وانتقاء أنشطة   • دور املعلم 
 املساعدة يف الوصول إىل مصادر املعلومات.  •
 التساؤل.  البنائية،تشجيع املناقشة   •
 وتقوميه. إشراك الطالب يف إدارة التعلم  •

 خالل ممارسته للتفكري العلمي  اكتشاف ما يتعلمه • دور املتعلم 
 الذاتية بنفسه   بناء معرفته •
 التعلم   البحث عن معىن خلرباته مع مهام •
 زمالئه يف إجناز مهام التعلممشاركة   •
 ر.تكاجتماعي، مب  نشط،املتعلم   •

 املعلومة.   تكليف الطالب بعمل للحصول على • الرتبوية ا  تطبيقاهت
 رفع مهارات الطالب يف جمال االتصال.  •
 العمل   وروح  توفري الدافعية والتحفيز لضمان استمرار •

 

 

W3ood_altakror 

 



11 
 

   ابملالحظة(االجتماعية: )نظرية التعلم  النظرية 
 إىل   والتعلم   السلوك  يف   التغري   وتعزو  البيئية،  والتأثريات  واملعرفة  للسلوك املتبادل  التفاعل  على   تؤكد  تعريفها

 . تقليده  وحماولة   معني  سلوك   مالحظة أي  والتقليد،   املالحظة
 . روتر  والرتز،   ريتشارد ابندورا، روادها 

 أساسيات
 النظرية

 االجتماعية 

 العمليات املعرفية.  تدخل   اخلارجية تؤثر يف السلوك من خالل   املثريات •
 البيئية.   والتأثريات  احلتمي املتبادل السلوك واملعرفة  التفاعل •
 . مثال  السلوك اإلنساين متعلم ابتباع منوذج أو   معظم •

 مراحل 
 عند  التعلم 
 ابندورا

 شرط أساسي حلدوث التعلم.   وهي  النتباه: مالحظة ما يفعله اآلخرون ابهتمام،  .1
 االحتياج إليها واسرتجاعها.   حلني   االسرتجاع االحتفاظ: االحتفاظ ابخلربات .2
 . لألداء  الدافعية: أن يكون لدى املتعلم دافع  .3
 اإلنتاج: أداء العمل كما رآه املتعلم.   إعادة  .4

ا تطبيقاهت
 الرتبوية

 وإتباعها.  ( حلني التالميذ على مالحظتها النمذجة)  املعلم استخدام العديد من النماذج   يستطيع  •
 من أتثرهم أبقواهلم ونصائحهم.  أكثروتصرفاهتم،  التالميذ بسلوك معلميهم   يتأثر •
 بعضهم عندما يشاهدون كفاءاهتم   يقلدون  املزاوجة بني الطلبة املتميزين وغريهم؛ ألهنم  •
 

 (جان بياجيه  املعرفية: )مؤسسها النظرية 
  يف  دميومته  على تساعد ومتطلبات  شروط  وضمن  املختلفة،  املواقف عرب نسبياا،   الثابت السلوكي  التغري  • تعريفها 

 . اإلنسانية  الشخصية
 . املعلومات ومعاجلة  واالستقبال والذاكرة  والفهم كاالنتباه   الداخلية، املعرفية ابلعمليات  ابالهتمام  تعني النظرية  •

 . برونر جانييه،  أوزبل، بياجيه،  جان ليفني، کريت  کوفکا،  کريت  فرهتيمر، ماکس روادها
  نظرايت أهم

 املعريف   االجتاه
 كوفكا(   -كوهلر   -نظرية اجلشطالت لِـــ )فرهتيمر  .1
 لِــ ) اوزبيل( اللفظي او التعلم ذو معىن   التعلم نظرية  .2
   نظرية معاجلة املعلومات لِــ )توملان( .3
  نظرية برونر يف النمو املعريف. .4
 نظرية بياجيه يف النمو العقلي واملعريف.  .5

 يتيح للمتعلمني وسائل الربط بني املعارف اجلديدة واملعارف املكتسبة لديهم دور املعلم 
 ابستقبال وفهم ومعاجلة وختزين املعلومات واستدعائها عند احلاجة. نشط يقوم   دور املتعلم 
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   النظرايت املعرفية: 

نظرية
  

التعلم 
  

اللفظي 
 . والتعلم ابالكتشاف ابالستقبال،  مها: التعلم املعلومات بطريقتني  يكتسب   أن املتعلمترى  

 : وعليه فأنواع التعلم عند أوزيل أربعة التام، ىن معلومات جديدة بطريق احلفظ، أو املع  يتعلم  يرى أن التلميذو 
 احلفظ. ابلتلقي القائم على   تعلم - 2      ابلتلقي القائم على املعين.   التعلم -1
 ابالكتشاف القائم على احلفظ.  تعلم   -4   . ابالكتشاف القائم على املعىن  تعلم -3

نظرية
  

اجلشطالت
 

 :اليت جاءت هبا نظرية اجلشطالت  املفاهيم 
تعطيه صفة    عالقات كل متسق ذو معىن قابل لإلدراك، حتكمه   وهوالنمط،  : تعين الصيغة والشكل أو اجلشطالت  •

 . الكل، ومتيزه عن اجملموع
 واالنتظار. فرتة من التأمل   بعد   أي التوصل إىل حل املشكلة فجأة  :االستبصار •
جديدة،   خربات الفرد السابقة، وما يراد اكتسابه من  خربات إجياد نوع من االنسجام بني  املعريف:  االتساق  •

 حل له، مث استعادة التوازن املعريف  إىل واستبصار املوقف والوصول 
تكتسب   بصورة أو البيئية أو حمددات املوقف املشكل  احلسية إعادة تنظيم املتغريات التنظيم اإلدراكي:  إعادة •

 جديدة. ت معاين معها املتغريا

نظرية
  

برونر
 : ثالثة أمناط  خالل من  االكتشايف اهتم برونر ابلتعليم 

 . ي معني التنفيذ الفعلية لنشاط عقل عمليات يتعلم الطفل عن طريق  العملي:   النشاط .1
الطفل من   يفكر الذي تستخدم فيه الصور العقلية، حيث  التفكري التصوري )التخيلي أو األيقوين(:  النشاط .2

 خالل ختيله حلركة األشياء. 
 وقواعدها.   اللغة مع  يتفق  القدرة على تناول املفاهيم مبا الرمزي:  النشاط .3

نظرية
  

بياجيه 
يف   

  
النمو 

  
العقلي 

  
واملعريف 

 

ويركز   احلواس،  وفيها يتعرف الطفل على البيئة من خالل الثانية،  من الوالدة إىل السنة  املرحلة احلسية العقلية:  - 1
 وجوده. عنه يعين عدم  الشيءواختفاء  املاضية،  على األحداث الظاهرة دون 

الذات، وال مييز بني   حول والتمركزوتتميز بسرعة النمو اللغوي،    السابعة، من الثانية إىل مرحلة ما قبل العمليات:   - 2
 واخليال. الواقع 

حول   التمركز االجتماعي،  والتفاعل   ، وتتميز يف بدايتها بظهور اللغة11 وحىت 7من  مرحلة العمليات احلسية:  - 3
  التفاعل االجتماعي، حل املشكالت احلسابية بزيدة  ، وتتمثل يف هنايتها وليس لفظياا  عيانياا  املشكالت الذات، حل

من مصادر   املعلومة  احملسوسة ويفكر بشكل حمسوس، أيخذ  األشياء ، يتعلمتصاعديا   باا ي تيب األشياء ترت، تر   البسيطة
 . الذات  خمتلفة، يقل التمركز حول

وتنمو القدرة    منطقية، وتتميز ابلتفكري اجملرد والوصول إىل نتائج  ، 11من  : العمليات اجملردة )الصورية( مرحلة  - 4
مث يبدأ ابلتجريب والتحقق من   للمشكلة  فروض  4أو  3عما سبق، فيمكنه وضع  خمتلفة  على حل املشكالت بطريقة

والناقد،   اإلبداعي، وليس احملسوس، القدرة على التفكري اجملرد ومن أهم مظاهرها: الرتكيز على التفكري الفروض،  صحة
 . الراشدين  االنتقال إىل تفكري صحتها، والتحقق من   الفروض  وحل املشكالت، وضع 
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   :إلريكسون  االجتماعي  التطور  نظرية

االجتماعي، وهي امتداد لنظرية   التطبيع إريكسون ابلعوامل اخلارجية وأثرها يف عملية اهتم
نفسية اجتماعية تغطي فرتات   مراحل  عند فرويد، عن طريق تطوير جمموعة النفسي التحليل

 احلياة املختلفة. 

 الثقة مقابل عدم الثقة 
 ( ۲ -  ۰) من عمر

فإنه سيتعلم  سليماا  الطفل منوا اجتماعياا  فيها إذا منح
 وعكس ذلك يفقده األمان. ابآلخرين، الثقة

مقابل اخلجل والشك  الستقالليةا
 ( 4 -  ۲)من عمر 

  فيها الطفل شيئا من االستقاللية واالعتماد حيقق
 النفس يف األكل واإلخراج. على

من ة مقابل الشعور ابلذنب دأاملبا
 ( 6 -  4)عمر 

  تعبري فعلي عن االستقاللية وتطوير مرحلة هي
 الضمري

قابل الشعور ابلنقص مباالجتهاد 
 ( 12 -  ۹)من عمر 

بني   مكاانا  وفيها يدرك الطفل أنه حباجة إىل أن جيد
 األطفال اآلخرين 

 اهلوية مقابل اضطراب اهلوية 
 (: ۱۸ -  ۱۲)من عمر 

 فيها املراهق لصراع حتديد اهلوية؛ فيجب يتعرض
 اخلالف. رونة وجتنب اتساع مبمعه  التعامل

 الصداقة مقابل العزلة  تعلم
 ( ۳۰ -  ۱۸)من عمر 

 . مييل الفرد إىل تكوين عالقات اجتماعية  حيث
 

 تعلم اإلنتاجية مقابل الركود  
 ( 5۰ -  ۳۰)من عمر 

 مرحلة اإلنتاج والعطاء  هي

 التكامل مقابل اليأس  
 الوفاة(  -  ۹۰)من عمر 

  املراحل السابقة، فلو مرت أبمان وصل نتاج هي
 فيها إىل قمة التكيف والتكامل.  اإلنسان
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   اإلنسانية: النظرية

تصنف احلاجات اليت تتحكم يف دوافع االنسان ورتبها هرمياا حبيث تكون  تعريفها
حاجات النمو األرقى او األعلى ترتيباا ميكن ان تتحكم يف النشاط اإلنساين 

ولكن بعد ان تكون حاجات النمو االرقى او األعلى ترتيباا قد اشبعت. 
فاحلاجات اليت تستثري السوك وحتركه هي تلك اليت مل تشبع فإا ما اشبعت 

 احنسرت أمهيتها. 
 ماسلو  روادها 

 اجلوانب املادية او احملسوسة  تركز النظرية على 
 سلم ماسلو 

 
احلاجة اىل الطعام واملسكن والنوم والراحة   : احلاجات الفسيولوجية •

وهي حاجات متعلقة ابلبقاء وهي تشكل األساس يف قائمة 
 االحتياجات. 

رغبة الفرد يف محاية نفسه من اخلطر الذي يهدد  :حاجات األمان •
 ءه وجتنب املواقف اليت تعرتض حياته.بقا

الرغبة او احلاجة يف عالقات احلب واالرتباط   احلاجات االجتماعية:  •
 ابلناس او اجلماعات وان جيد لنفسه مكاانا يف اجلماعة. 

 حاجة الفرد اىل اعرتاف االخرين به وتقديره حىت   احلاجة للتقدير: •
 يشعر ابالستحقاق واجلدارة.

وهي تتعلق مبا يريد الفرد ان يكون على   احلاجة لتحقيق الذات:  •
 النحو الذي يريد وميكن مالحظة هذه احلاجة يف اجملال املهين. 

 

ذاتاحلاجة لتحقيق ال
احلاجة للتقدير

احلاجات االجتماعية
حاجات األمان
جيةاحلاجات الفسيولو 
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   لتدريس: مداخل اأهم 

اساس بساطة  اي على اا، منطقي اا يعتمد على تنظيم املعارف تنظيم املدخل املنطقي
 اىل اجملرد. من البسيط إىل املركب او من احملسوس املعرفة فرتتب بدءا 

 
تقدمي املعرفة من خالل دراسة تطور الفكر اإلنساين واساليب   املدخل التارخيي 

ومنجزات  عن هذا البحث من معارف ج ما نتالبحث يف جمال ما و 
 فيه من علماء وابحثني.  أسهموما 
 

تقدمي املعارف من خالل دراسة نصوص شرعية من القران او من  املدخل الدين 
 السنة.

 
يعين تزويدهم ابلطرق  العكسالطالب إىل املعرفة وليس  تقدمي املدخل الكشفي 

واالستكشاف والتوصل إىل  واألساليب اليت متكنهم من البحث
االستقصاء ك  االخريناملعارف جبهدهم وببعض املساعدة من 

 املفاهيم،تكوين  املشكالت،حل  املنطقي،التفكري  العلمي،
 .االكتشاف

 
العصف  احلوار، األدوار،لعب  كفريق،العمل   التعاوين،التعلم  املدخل االجتماعي

 دورة التعلم الذهين،
 

 .البحث العلمي املشاريع،م القائم على لتعل ا املدخل الذات 
 

 التدريس املباشر  التعزيز،  احملاكاة، املربمج،التعليم  املتقن،التعلم  املدخل السلوكي 
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 : أنــــواع الــــمـــعـــلمــيـــن

 . هو الذي يهتم ابحملتوى املعلم التقليدي 
 .املتعلمهو الذي يهتم ابلرتكيز على توجيه  املعلم املرشد 
 األنشطة.هو الذي يهتم ابلرتكيز على  املعلم امليسر

 . هو الذي يهتم إبعطاء الطالب حرية العمل املعلم املفوض
 

 املشكالت اليت تواجه املعلم املبتدئ: 

عليه أن يزور بعض املعلمني ويشرتك مع بعضهم يف شرح درسه   املواجهة األوىل  
 . يتدربحىت  

على املعلم ان يتدرب على مهارات االاثرة وان جيعل الطالب  انصراف الطالب عن الدرس  
 . حمور العملية التعليمية

 مواجهة سلوكيات الطالب 
 

يواجه املعلم املبتدئ من سلوكيات الطالب املزعجة فعليه أن 
 يعاجلها بطرق واساليب تربوية يتعرف املعلم عليها من خالل

 .الل قراءاته او من خالل زمالئهعليها من خ
 .عليه ان يكتسب الثقة من خالل التدريب ويستفيد من زائريه التدريس يف وجود زائر

 الشعور ابلغربة 
 

عليه أن يتعرف على الزمالء بسرعة لالستفادة منهم وان يبحث 
 .عن النشاطات اليت توافق ميوله ويشرتك فيها

 . تفاوت بني ما مت دراسته وما يتم تطبيقه فليبدأ بنفسه  هناك الفجوة بني النظرية والتطبيق
يتخلص من ذلك أبعتدة توجيه السؤال إىل مجيع الطالب  االسئلة احملرجة 

 .وحثهم على التفكري فيه أو بتحويله إىل حبث جيريه الطالب 
قرارات يتحتم على املعلم اتباع االنظمة من أخذ الغياب وتنفيذ   اهناء روتينيات التدريس

 . االدارة والتعرف على اسباب أتخر الطالب
 . يستشري املشرف واملدير والزمالء حلل هذه املشكلة توفري املواد واألجهزة التعليمية 
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   أنظمة اعداد املعلم: 

  والثقافية التخصصية دراسته ليتلقى املعلم الطالب اعداد فيه يتم نظام التكاملي   النظام
 . الرتبية بكلية   دراسته خالل واملهنية 

 يلتحق مث التخصصية كليته  يف التخصص سنوات  املعلم الطالب يدرس التتابعي   النظام
  عملية وتتم التدريس لعملية  اعداده ليتم الرتبية كلية  يف اخلامسة السنة

 . الرتبوية املقررات  كل  فيها يدرس واحدة سنة يف االعداد
 

 خالل: التمنية املهنية للمعلم من 

العمل على تعديل أفكار واجتاهات املعلم ذات العالقة بعمله   الرتبية املهينة 
 .   وممارساته املهنية والتأكيد على االلتزام ابلقيم واخالقيات املهنة

اكساب املعلمني املعارف واملهارات التخصصية والرتبوية الالزمة لرفع   التدريب املهن 
 كفائتهم املهنية 

توفري مناخ مالئم لالستقرار الوظيفي وحتسني ظروف العمل وتزيود  املساندة املهنية
 املعلمني ابالنظمة واللوائح املوضحة للعمل.

 
 أنواع التطوير املهن : 

التطوير املهن  
 الذات 

هو ما يقوم به املعلم من ممارسات يستفيد منها ملعرفة اخطائه وعدم  
 الوقوع بعد ذلك.

التطوير املهن  
 الداخلي 

وزارة التعليم( لتطوير   -إدارة التعليم  -هو الذي تنظمه )املدرسة  
 املعلمني ومواجهة أي قصور يف العملية التعليمية. 

هو الذي يتلقاه املعلم خارج مؤسسته ويتيح للمعلم تلقي تدريب  املساندة املهنية
ستفيد من خربات اآلخرين خارج وتطوير على مستوى اخلربة كونه ي

 مؤسسته
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 الفرق بني التدريب والتنمية املهنية: 

 التنمية املهنية التدريب 
 خطة هتدف اىل التنمية املستدامة املستمرة خطة قصرية املدى تبدأ بعد التعيني

تستخدم كمكافأة حبسب ما يراه مسؤول 
 العمل 

 حق للجميع حبسب االحتياجات الرتبوية 

 أييت بدافع ذايت وللوظيفة. يرتبط ابلوظيفة. 
 عملية مستمرة. عملية متقطعة.

 يقدمها أصحاب خربات متنوعة يقدمها املدربني واملشرفني الرتبويني.
 ينظم بطريقة مجاعية.  ينظم بطريقة فردية.

 اخلربة تنتقل للجميع.  ة تعود ملن حضر الدورة. رب اخل
 يقاس األثر بناء على خمرجات تعلم الطلبة. استطالع رأي املعلم.يقاس األثر من خالل 

 
 برامج التمنية املهنية: 

تعقد عادة بشكل دوري لتعريف املعلمني ابلنظريت الرتبوية   برامج التجديد املهن 
 احلديثة واملعارف اجلديدة يف جمال ختصصهم يف اجملال الرتبوي. 

 تتمثل يف املساعدة يف أتهيل املعلم املستجد.  التأهيل املهن برامج 
تعقدر للمرشحني اىل مناصب إدارية هبدف تعريفهم مبتطلبات  برامج الرتقي املهن 

 العمل اجلديد.
هبدف اصالح جوانب من القصور لدى بعض املعلمني سواء   برامج العالج املهن

 ة او الرتبوية.  من الناحية الشخصية او الفنية او اإلداري 
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  : التنمية املهنية للمعلم آليات
التنمية املهنية للمعلم من خالل 

 برامج التدريب والتطوير
التنمية املهنية للمعلم من 
 خالل آليات التطوير الذات

التنمية املهنية للمعلم من 
 خالل التقنيات املعاصرة 

 : من خالل أثناء اخلدمة . تكون 
احلقائب التعليمية  •

 التدريبية  و 
 .   التعليم املربمج •

 : من خالل
 . برجميات احلاسوب •
 . التعليم االلكرتوين •
 . التعليم عن بعد  •

 
 ساليب النمو املهن للمعلمني: ا

أساليب النمو املهن العملية
 

 العروض العملية كالورش والتدريب .1
 الزيرات امليدانية املتبادلة.  .2
 الرحالت العلمية .3
 التدريب املتنقل .4
 البعثات  .5
 املؤمترات العلمية .6

زايرة الصفوف 
 

 مرحلة ما قبل الزيرة: تسمل املعرفة السابقة عن املعلم  .1
 مرحلة الزيرة: الحظ فيها أوجه القصور لدى بعض املعلمني. .2
 مرحلة ما بعد الزيرة/ عالج أوجه القصور لدى املعلم .3

أساليب النمو  
املهن الذات 

 

 عن بعد ابملراسلة مالتعلي •
 التلفزيون التعليمي •
أساليب النمو املهن   التعليم املربمج •

ال
نظرية

 احملاضرة  • 
 اللجنة  •
 الندوة •
 حلقات النقاش •
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 التأمل يف تطوير األداء املهن: 

 هي جمرد كتابة يصف هبا املعلم ما قام به أثناء عمله.  الكتابة الوصفية
 ل العمل، وحماولة تربيره بطرح حل واحد. أتمهو  التفسرييالتأمل 

الختبار احللول والفروض اليت وضعها   ،علمهو حوار داخلي بقوم به امل  التأمل احلواري
 . حلل املشكالت اليت تواجهه

للتغيري إال أنه ليس   عد حموراا ياتمل مجاعي قائم على مشاركة الزمالء. و  د قالتأمل النا
 شرطا له. 

 
 : التأمل الذات والتأمل اجلماعي

 التأمل اجلماعي التأمل الذات 
استكشاف  أتمل فردي يقوم به املعلم حماوالا 

  هتاسلوكي حمركات  ه، والتعرف علىتذا
 . هتوممارسا 

اتمل ميارسه املعلم مع زمالئه، حيث  
ارسات  مم  ليل مواقف أوحتيتشاركون معا يف 

م أحدا  هتكون مشرتكة بينهم أو تمعينة قد 
 .منهم

التعرف على موقفه الشخصي، من 
،  أو رؤي او افرتاضات معينة ات،سلوك

حيث تسهم   ،وحماولة اكتشاف أعمق للذات 
وتنمية حسه لتقبل النقد،   يف بناء ثقته بنفسه

 عترب أكثر مالءمة يف بداية عمل العلميو 
 .اجلديد

االنفتاح على آراء اآلخرين حول موقف 
وجهات   والنظر يف ،حمدد أو سلوك معني

النظر املتعددة، واكتشاف الذات بشكل  
ليالت اجملموعة حت  أوضح من خالل إسقاط

ب سيادة جو من الثقة  ويتطل ، على الذات 
 بني زمالء املهنة. 
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 أدوات التأمل الذات: 
أداة سوات 

 
أداة رئيسة يف عمليات التخطيط، وتعتمد على حتليل الواقع من خالل مجع  

البياانت واملعلومات من مصادر خمتلفة، وتساعد على احلوار مع الذات هبدف  
 التعرف على أربعة أمور هي:  

 جوانب القوة .1
 جوانب الضعف )متثل نقاطاا داخلية يف اإلنسان ذاته(.  .2
 الفرص.  .3
 له. التهديدات يف البيئة من حو  .4

بطاقات التأمل 
هي أداة يستخدمها املعلم للتأمل يف اخلربة اليت مر هبا. ويسجل فيها وصفاا   

للحدث الذي مر به مضمناا إيه ما خاجله من مشاعر وانفعاالت، كما يرفقها  
تساؤالته حول أدائه وكيفية حتسينه، واستفساراته حول كيفية حتقيق االنسجام  

   بني القيم والسلوك.

ملف اإلجناز 
سجل مهين بنائي، يتضمن األعمال املتميزة املنتقاة. اليت تشري إىل جهود املعلم  

وأتمالته الفكرية، وما جيب أن يعمله. وما يعرفه، وما ينجزه، وكيفية إجنازه،  
ابإلضافة إىل أنه أداة تعرب عن التطور التارخيي خلرباته ومنجزاته، أي منوه  

 وجداين، واإلبداعياألكادميي، واملهاري، وال

انفذة )جو هاري( 
 

 ال تعرفها انت ويعرفها اآلخرون.  :املنطقة العمياء •
 تعرفها انت ويعرفها اآلخرون.  :املنطقة املفتوحة •
 تعرفها انت وال يعرفها اآلخرون.  :املنطقة اخلفية •
 ال تعرفها انت وال يعرفها اآلخرون.  :املنطقة اجملهولة •
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 املعلم: أساليب تقومي أداء 

 ومهاراته. من خالل مجع املعلومات عن طرق تدريس املعلم  لتقومي خالل العمل ا
 .تكشف عن مدى أداء وفهم املعلم تدريبات األداء 
 وهي خاصة ابملعلم وتركز على املهارات اخلاصة به يف التدريس.  حقائب العمل

 .دقيقةتعكس تفكري املعلم وقدرته واهتمامه ولكنها ليست  املقابالت 
 يستفاد منها يف ختطيط الدروس والوحدات الدراسية وحنو ذلك. تبادل الزايرات 

 يهدف إىل كشف نقاط الضعف لدى املعلم وتنميته مهنية  التقومي الذات 
 

 درجات تقومي أداء املعلم: 

 (100 - 90) ممتاز
 (89 - 80) جيد جدا  

 (79 - 70) جيد
 (69 - 60) ُمْرض  

 

 : ات مهمةمالحظ
املعلم حديث التعيني يعد حتت التجربة ملدة سنتني واذا مل يثبت صالحيته ملهنة التعليم  •

 فيصدر الوزير قرار إبهناء خدمته. 
 ُُيرم املعلم من العالوة السنوية يف عدة حاالت هي:  •
 ( فما دون يف السنة السابقة الستحقاقه العالوة. ُمْرض  اذا حصل على تقومي أداء وظيفي بتقدير ) .1
مل حيصل على الرخصة املهنية او مل يقوم بتجديدها خالل الفرتة احملددة لدى هيئة التقومي   اذا .2

 والتدريب. 
( يوم خالل السنة السابقة  15عمله بدون عذر ملدة تزيد عن )اذا تغيب عن  .3

 الستحقاقه العالوة.
 

W3ood_altakror 

 



23 
 

 التنفيذية للموارد البشرية يف وزارة اخلدمة املدنية: ةاجازات املعلم حسب الالئح 

  اجلديدة ةيف الالئح   نوع االجازة  
 قبل اتريخ املرجح للوضع  يوماا   28 توزعها كيف تشاء تبدأ حبد أقصى  يوماا   70 إجازة الوضع
 أيم.  3 إجازة االبوة
 . الثالثة  إىل الدرجة   منم الدرجة األوىل أيم   5 إجازة الوفاة

 . حبسب رغبتها إجازة االمومة 
 قبل يوم االمتحان.   حتدد مدة اإلجازة ابأليم الفعلية ويستحق يوم عمل واحد  إجازة االمتحاانت 

 يوماا يف السنة.   36 االجازة العادية
 کامل. براتب    أشهر  ةست • االجازة املرضية 

   .ستة أشهر بنصف راتب •
 . سنة بربع راتب •
 الزيرات الطبية حتتسب إجازة مرضية •

 سنة براتب کامل.  • االجازة اخلطرية 
 ستة أشهر بنصف راتب.  •
 ثالثة أشهر بربع راتب.  •

 .سنوات  5سنتني خالل  االجازة االستثنائية 
 . بدون صك إعالة  للزوج أو أحد أقاربه إىل الدرجة الثالثة إجازة املرافقة 
 . إجازاته وحتتسب براتب کاملال حتسم من   وقوع الكارثة

 

 التعليمية: النصاب التعليمي للمعلم حسب الئحة الوظائف 

 حصة صفية.   (24)للمعلم املمارس  -أ ▪
 حصة صفية. ( 22)للمعلم املتقدم  -ب  ▪
 حصة صفية.   (۱۸)للمعلم اخلبري  -ج  ▪
 حصة صفية.  (۱۸)ملعلم الرتبية اخلاصة يف رتبة معلم ممارس  -د ▪
 حصة صفية. ( 16)ملعلم الرتبية اخلاصة يف رتبة معلم متقدم  -هـ ▪
 حصة صفية. ( 14)ملعلم الرتبية اخلاصة يف رتبة معلم خبري  -و ▪

W3ood_altakror 

 



24 
 

 جمتمعات التعلم املهنية:

هو تدريب مهين ينفذ بشكل مباشر حبضور املتدربني ملكان   التدريب املباشر 
 التدريب وحضور الربانمج التدرييب املقدم هلم.  

ورش العمل وحلقات 
 النقاش 

لقاء عملي تعاوين جملموعة صغرية من املتدربني او املشاركني من  
 .( مشاركاا على امتداد يوم عمل كامل او اكثر20اىل10)

والندوات  املؤمترات 
 املتخصصة 

هي عبارة عن عدد من القادة الرتبوية لقضية تربوية متخصصة او 
 موضوع حمدد وفتح اجملال بعد ذلك للمناقشة اهلادفة املثمرة. 

تصمم من جهات متخصصة كاجلامعات واملعاهد حبيث تدعن  الربامج األكادمية 
 بناء كفاءات وخربات متخصصة ومؤهلة يف املدارس.

هو منط من البحوث ميكن املعلمني وعموم الرتبويني املمارسني من  جرائيةالبحوث اإل
دراسة وفحص أدائهم ومعاجلة املشكالت اليت تعرتض عملهم 

 داخل الصفوف واملدارس وحلها. 
بتبادل اخلربات واملعارف بني زميلني يشرتكان يف املهام  تدريب األقران 

ين على تطوير  واملسؤوليات والتخصص من خالل العمل التعاو 
 أدائهم وحتسني ممارساهتما املهنية. 

ربط املدرسة بقيادة ذات خربة يف جمال التعليم وتقوم هذه القيادة   التؤأمة املهنية
 بتقدمي الدعم املهين والرتبوي لتلك املدرسة لتجويد خمرجاهتا. 

تتشكل بناء على اهتمامات حمددة سواء أكانت اهتمامات  جمموعات التخصص 
علمية او اهتمامات تربوية وتتشكل اجملموعة بناء على اهتمامات  

ددة او تطوير طريقة معينة ومتثل فرصة  حمأعضائها مبشكلة تربوية 
 لتبادل اخلربات والتعاون يف سبيل حتقيق اهداف مشرتكة. 
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 األمور: التواصل مع أولياء 

تشمل جمالت احلائط وامللصقات والنشرات واملطوية اليت تصدرها  لوحات االعالنيةال
 املدرسة. 

ملف اعمال  
 الطالب 

يطلع أولياء األمور على ملفات أبنائهم اليت حتتوي على معلومات 
 مدى تقدم الطالب.

األساسية ومدى  تبني لويل األمر مدى امتالط الطالب للمهارات  التقارير 
 استيعابه للمفاهيم وعالقته ابلطالب وقدراته العقلية واجلسمية.

يعد وسلية سريعة حيث ترسل رساىل قصرية تعرب عن مستوى أداء  اهلاتف 
 الطالب.

موقع املدرسة  
 االلكرتوين

ميكن هبذه الوسلية احلصول على مجيع املعلومات الالزمة عن 
ع الزائر هلذا املوقع االطالع على املدرسة من حيث فعاليتها ويستطي

 ملف الطالب من خالل كلمة سر خاصة به. 
عقد ورش تدريبية وتثقيفية ألولياء األمور ليتفاعل ويل االمر مع   الورش التدريبية

 األهداف الرتبوية ويعرف معايري التقومي املدرسي أبنواعه املختلفة.
تقريراا موجزاا وصفياا او رقمياا عن أداء الطالب لويل  يرسل من خالله  الربيد األلكرتوين 

االمر على عنوانه االلكرتوين ويتم من خالل هذه التقارير اطالع  
 ويل االمر اوالا أبول على نتيجة ابنه األكادميية وسلوكه. 

يقدم املعلم فيه شواهد معدة اعداداا جيداا ومؤشرات على أداء  جملس أولياء االمور 
 ثمر اللقاء يف حتسني أداء الطلبة. الطلبة ويست
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 أنواع املناهج: 

 ويوضع  إثرائية، أنشطة إليه أضيفت مطور تقليدي منهج هو اإلثرائي املنهج 
 .واملتميزين املوهوبني للطالب 

 على ويؤثر له  خمطط وغري موصوف وغري مكتوب  غري منهج هو اخلفي املنهج 
 .النظامي املنهج  عكس وهو الطالب سلوك

 كل  يدرسها أن نظام جيب أساسية  مدرسية وخربات  موضوعات  احملوري  املنهج 
 العام. التعليم مستوى يف املقيدين الطالب 

 وحيفز  للموهوبني األنسب وهو حمدد موضوع على يركز منهج املوضوعي  املنهج 
 .والتطبيق املمارسة على الطالب 

يف الكتب الدراسية املقررة واملواد املستخدمة وهو عكس هو ما يظهر  الظاهر  املنهج 
 املنهج اخلفي.

منهج قدمي يعلم البالغة واخلطابة واهلندسة ويربز مهارات الطالب  التقليدي  املنهج 
 اللفظية. 

 

 أنواع تنظيمات املناهج: 

املبادئ: االنتقال من ينظم حمتوى املنهج يف ضوء جمموعة من  التنظيم املنطقي
 املعلوم اىل اجملهول ومن األلوف اىل غري املألوف. 

ينظم حمتوى مبا يتناسب مع ميول الطلبة وحاجاهتم وقدراهتم  التنظيم السيكولوجي 
 واستعداداهتم.

تكرار نفس احملتوى يف املستويت األعلى مع املعاجلة وذلك بشيء  التنظيم الرأسي
 . )االستمرارية(من التوسع والعمق 

ان يكون هناك ترابط ومتاسك بني املقررات اليت ُتدرس يف صف   التنظيم األفقي
 دراسي معني.

 

W3ood_altakror 

 



27 
 

  مكوانت حمتوى املناهج: )هرم املعرفة(

 
القائمة على تفسري احلقائق واملفاهيم  ت جمموعة من االفرتاضا النظرايت

وهي حماولة لتفسري سلوك او ظاهرة معينة متت مالحظتها مراراا يف  
 العامل الطبيعي مثل: النظرية النسبية. 

  بصورة كميةعالقة بني مفهومني )متغريين( او اكثر يعرب عنها  القواعد والقوانني
 املساحة.  ÷مثل: القوة 

بصورة كيفية   عالقة بني مفهومني )متغريين( او اكثر يعرب عنها )املبادئ( التعميمات 
 مثل: الثديت تلد وترضع. 

جمموع الصفات واخلصائص اليت متيز شيئاا ما او الصورة الذهنية   املفاهيم
 عن هذا الشيء مثل: احلجم او املادة او احلرارة. 

بديهي او ميكن  هي معرفة )خاصة ومبسطة( بدون تعميم ما هو  احلقائق 
 اثباته ابلتجربة او احلواس مثل: احلديد يتمدد ابحلرارة. 

 

النظريت
القواعد

(ئاملباد)التعميمات 
املفاهيم
احلقائق
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  مستوايت األهداف التدريسية: 

 بعيدة املدى  • الرتبوية 
 ال ختضع للقياس املباشر.  •
 تندرج حتتها ابقي األهداف  •

 متوسطة املدى  • التعليمية 
 تتحقق خالل مرحلة تعليمية •
 الرتبويةاقل عمومية من  •

 إجرائية.  • السلوكية
 تتحقق هناية احلصة او الدرس •
 أصغر انتج تعليمي لعملية التعلم  •

 

 : األخطاء الشائعة يف صياغة األهداف

 وصف عملية التعلم بدال من انتج التعلم   ▪
 وصف نشاط املعلم بدال  من انتج التعلم وسلوك التلميذ ▪
 حتديد موضوعات التعلم بدال  من انتج التعلم   ▪
 وجود أكثر من انتج للتعلم يف عبارة اهلدف   ▪
 األهداف   مع صياغةاستخدام بعض العبارات اليت ال تتناسب  ▪
 استخدام أفعال غري قابلة للقياس  ▪
 

 صياغة اهلدف السلوكي: 

 جيب أن ُيتوي اهلدف على: 
 .  التلميذ + مصطلح من املادة + معيار األداء املقبولأن + فعل سلوكي قابل للقياس +  

 مثال: أن يطبق التالميذ الوضوء كما ورد يف الكتاب بدون أخطاء. 

W3ood_altakror 

 



29 
 

 :تصنيف األهداف التعليمية يف اجملال املعريف )العقلي(

  
                  

 القدرة على تذكر واسرتجاع املعلومات واحلقائق التذكر  .1
 الطالب أمساء اخللفاء الراشدين مثال: ان يذكر  

 -يذكر   -يسمي   -يعدد   -يعرف 
 يسرتجع.   - حيدد   - يصف    - خيتار 

 القدرة على تفسري إدراك املعاين الفهم .2
 أن يشرح معىن آية قرآنية.مثال: 

 -   يلخص  -مييز   -يشرح   - يفسر  
 يفرق   -يعلل   -يوضح 

واملعلومات يف موقف القدرة على استخدام املعارف  التطبيق .3
 جديد وهو مهم يف انتقال التعلم وحل املشكالت. 

 أن يطبق القواعد النحوية يف حديثه يف الفصل مثال: 

 - جيري    - ينفذ    - يعدل    -يطبق  
 -يكتشف   -يتصرف   - يستخدم 
 يستعمل

 القدرة على تفكيك املادة اىل أجزاء التحليل  .4
الرئيسية اليت   عناصرها أن حيلل مفهوم البيئة إىل  مثال: 

 يتكون منها. 

يقسم    -يصنف   - مييز   -حيلل 
 املوضوع

 القدرة على جتميع وربط مادة مل تكن موجودة مسبقاا.  الرتكيب .5
 أن يصمم جتربة علمية. مثال: 

 -   يصمم  - يبتكر    - جيمع  - يركب  
 - يعيد ترتيب   -يعيد بناء 

 احكام وفق معايري معينةاصدار   التقومي .6
على حادثة أو موقف   ه أن يصدر املتعلم حكممثال: 

 . أو موضوع معني

حيكم  -يبدي رأيه   -يقيم   - ينتقد  
 يثمن  - يقرر    -

 

التقومي
الرتكيب
التحليل
التطبيق
الفهم
التذكر
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  : مستوايت األهداف التعليمية يف اجملال الوجداين

 
 

 معينة   زلالنتباه اىل ظواهر او حوافرغبة الطالب   االستقبال  .1
 يصغي ابنتباه أن  مثال: 

 -يصغي   - يسأل    -ينتبه  
 -يبدي   - يتعرف   - يتابع  
 خيتار. 

 املشاركة الفعالة من جانب الطالب بعد قبول االستجابة  االستجابة  .2
 ان يشارك يف املناقشات الصفية. مثال:  

 - يعاون    - يساير    - جييب 
 رك ايش  - يبدي    -يناقش  

او   التقييم  .3
 التقدير 

 القيمة اليت يعطيها لشيء معني او ظاهرة او سلوك حمدود 
 ان يتابع االعمال الفنية.  مثال:

 - يعمل    - يربز    - يبادر  
 -يتابع   -ميارس   -يقرتح 
 يشارك

ضم قيمة خمتلفة مع بعضها البعض وحل التناقضات  التنظيم  .4
 املوجودة بينها.

املشكالت العديدة للفقراء أن خيطط الطالب حلل  مثال: 
 واحملتاجني يف بيئته احمللية 

 - يصحح    - يصوغ    -ينظم  
 خيطط  - يرتب  - جيمع بني  

اعلى مستوى ويتم متيز الطالب من خالل سلوكه الثابت  متثيل القيم  .5
 ويكون لدى الطالب نظام قيمي

أن يؤمن الطالب ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم : مثال
دراسته املوضوعات الرتبية اإلسالمية اآلخر يف ضوء  

 العديدة. 

 - يساهم    -يؤمن   -مييز  
 يقرتح. 

(ذاتتشكيل ال)متثيل القيم 

التنظيم

التقييم او التقدير

االستجابة

االستقبال
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 حركي (:  )النفساملهاري مستوايت األهداف التعليمية يف اجملال  

 
 

يتابع   - خيتار   -يكتشف   الربط بني املعرفة واألداء  االدراك احلسي .1
 يالحظ   -

يستعد   - يظهر االهتمام   مهارة معينة رغبة الطالب يف القيام ابلعمل او   التهيئة  .2
 يرغب.   -مييل   -

يقلد   -يستنسخ الشكل   تتحول رغبة امليل اىل ممارسة )من ميل اىل عمل(  االستجابة املوجهة  .3
 حياكي.  - جيري   -

االستجابة امليكانيكية  .4
 )اآللية(

مستوى خاص ابألداء بعد تعلم املهارة بثقة 
 وبراعة

 يقود   - يستخدم   -يرسم  

جابة املركبة االست .5
 )املعقدة( 

 - يقيس بدقة واسعة  أداء املهارات املركبة بدقة وسرعة.
 ينفذ  -ينظم  

القدرة على تعديل سلوكه حبيث يتعايش مع  التكيف  .6
 ظروفه

 - ينقح    - يكيف    -يغري 
 يعيد ترتيب 

ارقى مستوى ويرتبط ابألبداع والتطوير والتنظيم   االبداع .7
 ملهارات حركية جديدة. 

 يبتكر  -يقرتح   -يبدع  

 

 

االبداع
التكيف
(املعقدة)االستجابة املركبة 

(ليةاآل)االستجابة امليكانيكية 
االستجابة املوجهة

التهيئة
االدراك احلسي
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 : ومنوذج التدريس التدريس اسرتاتيجية و  طريقة التدريسو  أسلوب التدريس

علم يف تنفيذ طريقة التدريس بصورة  األسلوب الذي يتبعه امل أسلوب التدريس 
متيزه عن غريه من املعلمني الذين يستخدمون نفس الطريقة 

 فهو يرتبط ابخلصائص الشخصية للمعلم 
املمارسات واالنشطة العلمية اليت يقوم هبا املعلم داخل   التدريس  طريقة 

الفصل يف تدريس درس معني يهدف اىل توصيل معلومات 
 يذ.وحقائق ومفاهيم للتالم

يف تنفيذ    اخيطط الستخدامه  ت جمموعة من اإلجراءا التدريس اسرتاتيجية 
تدريس موضوع معني مبا حيقق األهداف التعليمية املأمولة  

 يف ضوء اإلمكاانت املتاحة 
 منوذج التدريس 

 
 

نسق تطبيقي لنظريت التعلم مبعىن انه خمطط ارشادي  
جمموعة من يعتمد على نظرية التعلم معينة ويقرتح 

 اإلجراءات اليت توجه عملية التعليم 
 طرائق التدريس اليت هتتم ابلفروق الفردية:  

طريقة اجملموعة ذات  
 القدرات الواحدة 

فيها يتم تقسيم الطالب حسب قدراهتم العقلية على أساس  
التجانس ومن عيوهبا شعور التالميذ ابلتمايز الذي قد  

 ينعكس على حياهتم 
 ت حيث يضم الفصل الواحد طالابا خمتلفني يف االستعدادا لعشوائي طريقة التقسيم ا 

 على هذه الطريقة عدم التجانس بني الطالب.ويؤخذ 
االعتماد على جمموعة من املعلمني يف الصف الواحد  طريقة التعليم اجلمعي

 خيططون وينفذون.
 يف الفروق الفردية:   ةمالحظة مهم

 نوعي االختالف فيها اختالف كمي وليس 

W3ood_altakror 

 



33 
 

  طرائق تفريد التعليم: 

 منطقياا  طريقة لرتتيب املعلومات يف خطوات صغرية مرتبة ترتيباا  التعليم املربمج
هتدف إىل حتقيق أهداف تعليمية حمددة، وينتقل الطالب يف تعلمه 

، يعطى خالهلا تغذية راجعة فورية، وقد تكون على  تدرجيياا  انتقاالا 
 شكل مادة مكتوبة، أو مرئية، أو آلة.   

عن قطع متاثل صفحة الكتاب املدرسي وحتمل على أحد  ةعبار  األعمالصحائف 
من األنشطة واألعمال اليت يطلب من التلميذ   وجهيها عدداا 

( وحتمل كل ارسم، اكتب قارن)الطلب بصيغة  اجنازها، وتكون
صحيفة رقم يكون هو رقم اهلدف التعليمي املرتبط هبا كما يكون  

 خاصة. ح يهلا بطاقة تصح
عن بطاقات حتتوي املادة التعليمية مبستويت خمتلفة لإلاتحة   عبارة التعليمية البطاقات 

 وقدراهتمالفرصة للطالب ابختيار ما يناسب حاجاهتم 
ومهارات  ةجتزئة املادة الدراسية املقررة إىل وحدات مفهومي الدورات املصغرة

كل وحدة    قصرية وتعطىعلى كل منها دورة  تعليمية، يطلق
ويتقنها مث ينتقل إىل وحدة أخرى إبشراف   فيدرسهاللمتعلم، 

 املعلم 
عبارة عن وحدات منظمة حتتوي على نشاطات خمتلفة هتدف إىل    احلقيبة التعليمية

التوصل أهداف معينة يستخدمها األفراد أو اجملموعات من  
الطالب دون وجود املعلم حبيث يتفاعل الطالب مع املادة  

 ة اخلاصالتعليمية حسب سرعته 
إسرتاتيجية بلوم  

 إلتقان التعلم 
  كنا اهنا   ،جتمع بني التدريس اجلماعي وتفريد التعليم هي اليت

تراعي قضية الفروق الفردية بني املتعلمني بصورة منهجية منظمة  
ومنتظمة، متكن نسبة كبرية من املتعلمني من الوصول إىل مستوى 

البداية، مث   واحد من اإلتقان فهي تعتمد على التعليم اجلماعي يف
 . تتخذ إجراءات التفريد كعالج بعدي
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 عناصر التفكري اإلبداعي: 

 . قدرة الفرد على املواظبة واإلصرار على العمل لتحقيق اهلدف مواصلة االجتاه 
 . اكتشاف النقص يف موقف أو شيء ما للمشكالت احلساسية  

بسيط لتجعل منه إضافة أكرب قدر ممكن من األشياء أو األفكار إىل شيء   لتوسيعا
 . شيء جديد 

 .هو قدرة الفرد على إنتاج شيء جديد غري مألوف ابلنسبة إليه لتجديد أو اجلدة ا
 . وهلا نوعان: مقدار استجابة الشخص للتغيري أو التكييف املرونة 

 . مرونة تكيفية: القدرة على التكييف مع الظروف •
 . املتشاهبة لشيء مامرونة عفوية: إعطاء أكرب عدد ممكن من البدائل   •

 
 ار. بارة عن قدرة الشخص على إنتاج عدد كبري من األفكع الطالقة 

 . إجياد املعىن املعاكس  الرتابطية:الطالقة   •
 .الطالقة التعبريية: بناء أكرب عدد من اجلمل ذات معاين خمتلفة  •
 . الطالقة الفكرية: توليد أكرب كمية من األفكار •
 األشكال. طالقة األشكال: توليد أكرب عدد ممكن من   •
توليد أكرب عدد ممكن من الكلمات املتناقضة أو   الكلمات:طالقة   •

 املرتادفة 
 

     اإلبداع:مراحل عملية 

 من اخلربة   ابالستفادة مجع املعلومات املرتبطة ابملشكلة من مجيع جوانبها   اإلعداد مرحلة   .1
 . تتضمن استيعاب كل املعلومات اليت هلا عالقة ابملشكلة االحتضانمرحلة   .2
 . تولد األفكار اجلديدة اليت تؤدي إىل حل املشكلة اإلهلاممرحلة اإلشراق أو   .3
 ة. واختبار الفكرة اجلديدة املبدعهي مرحلة جتريب   التحقيقمرحلة التقومي أو   .4
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   أشكال التفكري الناقد: 

 . هو تفكري مضطرب ألنه غري منطقياملشاعر و الذي يستند إىل  العاطفيالتفكري 
 اخرى. يقوم على فكرة أن هناك دائماا حل آخر وحقيقة  االخرتاقي التفكري 
 .املوقفحيلل مجيع العوامل املؤثرة على  النظامي التفكري 
 .إن أي تفكري ال يراعي املستقبل ليس تفكرياا  ،مستقبلي تنبؤي االسرتاتيجي التفكري 

 . يثري أسئلة هامة ،تفكري حتليلي منطقي مباشر التفكري النشط 
 

 مهارات التفكري الناقد: 

واملعطيات واملعايري وتشمل وهو االستيعاب والتعبري عن داللة واسعة من املواقف   التفسري
وتوضيح املعاين واملالحظات   فرعية متعددة: كالتصنيف وفك الرموز   مهارات

 واملصفوفات. 
تشري إىل حتديد العالقات االستقرائية واالستنتاجية بني العبارات واألسئلة واملفاهيم  التحليل 

 ها. وتشمل على مهارات متعددة مثل: فحص اآلراء واكتشاف احلجج، وحتليل
تشري إىل مصداقية العبارات، أو إدراك الشخص وتشمل مهارات: تقومي االدعاءات،  التقومي

 احلجج تقومي  
حتديد العناصر الالزمة الستخالص نتائج معقولة وتشمل املهارات اآلتية:  تعين االستدالل 

 ختمني البدائل، الوصول إىل استنتاجات.   الدليل،   تفحص 
إعالن نتائج التفكري وتربيره يف ضوء األدلة واملفاهيم، والقياس، والسياق   وهو الشرح

وتشمل املهارات الفرعية اآلتية: تقدمي النتائج، تربير اإلجراءات،  املقنعة،  واحلجج
 عرض احلجج 

االنضباط 
 الذات 

 قدرة الفرد على التساؤل، والتأكد من املصداقية، وتنظيم األفكار والنتائج، وهلا   هي
 مها: اختبار الذات وتنظيم الذات  مهاراتن 
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 التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي:

 التفكري االبداعي التفكري الناقد 
 غري تقليدي  -استكشايف - تفكري متشعب -1 عمودي.  -حتليلي  -تفكري تقاريب  -1
يعمل على تقييم مصداقية أمور   -2

 موجودة.
 ابألصالة يتصف  -2

يقبل املبادئ وال يعمل على  -3
 تغيريها.

 عادةا ينتهك مبادئ موجودة ومقبولة.  -3

يتحدد ابلقواعد املنطقية وميكن  -4
 التنبؤ بنتائجه. 

ال يتحقق ابلقواعد املنطقية وال ميكن التنبؤ   -4
 بنتائجه. 

 تفكري غري رمسي  -5 تفكري رمسي. -5
 امليول واالستعداد لدى الفرد.يتطلبان وجود جمموعة من  •
 يستخدمان أنواع التفكري العليا كحل املشكالت واختاذ القرارات وصياغة املفاهيم. •

 

 : مهارات التفكري فوق املعريف

 مهارات التخطيط  -1
 مهارات الضبط واملراقبة -۲
 مهارات التقييم  -۳
 

 رفة:ما وراء املع  ت اسرتاتيجيا

 فكري بصوت عالالت النمذجة
 خرائط املفاهيم العصف الذهن 

 posseمنوذج  7الشكل  خرائط
 التساؤل الذات 

W3ood_altakror 

 



37 
 

 العالقة بني القياس والتقييم والتقومي:

 التقومي  التقييم   القياس 
تقدير قيمة األشياء   إعطاء قيمة رقمية لألشياء

 )تشخيص(
 )التعزيز والعالج(اختاذ قرارات 

 مثال: 
 درجات 5حصل خالد على 

 مثال: 
 درجة خالد ضعيفة 

 مثال: 
 إعادة الشرح وإعادة االختبار

 

 مستوايت القياس )أنواع مقاييس القياس(: 

يوجد داللة   الهلا أي ترتيب،   ىتعط والستخدم لتصنيف البياانت ي قياس االمسيامل
 فقط للتصنيف.  رقمية،

ترتيب القيم هو األهم و الرتتيب،  يرث خاصية التصنيف ابإلضافة اىل ب رتاملقياس ال
 ( ترتيب تصاعدي أو تنازيل)  مع هذا املقياس.

املقياس الفرتي  
 او الفئوي 

انه يوضح الرتتيب واالختالفات  التصنيف والرتتيب ابإلضافة اىل
 الدقيقة بني القيم، وال قيمه للصفر مع هذا القياس.

 والوقت  اختبارات التحصيل والذكاءمثل: 
يضيف قيمة  و  يرّتب ويوضح املسافات بشكل متساويو  يصّنف ملقياس النسب ا

 حقيقة للصفر. 
 مثل: العمر والطول والوزن
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  أنواع التقومي: 

 : مثل خربة جديدة لتلقى استعداد املتعلم  مدى معرفة القبلي  التقومي
 اختبارات القبول(  -املقابالت الشخصية  - )اختبارات القدرات 

  البنائي التقومي
 التكوين 

 املعلم تزويد إىل ويهدف التدريس أثناءمستمر  منظم منهجي تقومي
  وتصحيح التعليمية العملية حتسني أجل من راجعة بتغذية والطالب 

 املنشودة التعليمية األهداف حنو الطالب تقدم مدى وبيان هار مسا
 .التعلم خالل

 . الواجبات( -الصفي  التقومي -املالحظة  -)املناقشة 
  التقومي

 التشخيصي
 العالجي 

  هبا  املرتبطة األساسية واملهارات  للمادة الطالب فهم  قياس إىل يهدف تقومي
 أسباب  وحتديد ميتلكوهنا اليت واملهارات  الطالب  واقع عن والكشف

 العملية حتسني يف النتائج  وتوظيف تعلمهم، تعيق قد اليت املشكالت 
  ووضع املناسبة،  التعليمية اخلربات  وتصميم مسارها وتصحيح التعليمية
 العالجية اخلطط

 (.والضعف القوة نقاط لتحديد التعلم اثناء  يكون وقد التعلم قبل يكون)
  التقومي

 اخلتامي
 الطالب حتقيق درجة  حيدد التعليمي، الربانمج  هناية   يف ينفذ تقومي

 والقيم واملهارات  املعارف من النهائية وحصيلتهم للتعلم، الرئيسية األهداف
 . التعليم لعملية نتيجة حتصل أن يفرتض اليت

 (. رسوب  او جناح غالباا ) التعلم بعد يكونو 
 . الوحدة اخر - الرتم  اخر- السنة آخرينفذ 

 

 

 : الفرق بني التقومي الرتبوي والتقومي التعليمي

 التقومي التعليمي  التقومي الرتبوي 
 . جزء من التقومي الرتبوي أعم وأمشل.

 منظمة خاصة تتناول عملية التدريس فقط.  واسع وعام يتناول املنظمة التعليمية ككل.
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 : التقومي الرتبوي او التقومي البديلأدوات 

 يتم فيه تسجيل اعمال الطالب واألنشطة اليت قام هبا. • ملف االجناز   -1
 يعترب اهم وسائل التقومي الشامل احلديث.  •

يقصد هبا املشاهدة املرئية الدقيقة للسلوك اثناء فعل معني يف صورة   املالحظة   -2
 كمية. 

 البياانت بشكل مباشر.طريقة جلمع  • املقابلة   -3
 قد تكون املقابلة فردية او مجاعية.  •

أداة تظهر اذا كانت مهارات الطالب متدنية او مرتفعة حيث ختضع   سالمل التقدير   -4
 كل فقرة لتدرج. 

 قائمة املهارات اليت يرصدها املعلم اثناء تنفيذ مهارة معينة.  • قوائم الشطب  -5
غري موافق، مناسب  -)موافق تتم من خالل بعض العبارات مثل:  •

 غري مناسب( وذلك يعين انه ال يوجد تدرج. -
السجل   -6

 القصصي 
هو وصف قصري على شكل سجل يقوم املعلم بتقدمي صورة واضحة  

عن جوانب النمو الشامل للمتعلم من خالل مالحظته وتدوين وصف  
 مستمر ملا مت مالحظته على أدائه. 

لة من اإلجراءات واخلطوات واألنشطة اليت تعرب عن تنفيذ الطالب مج املشروعات   -7
امتالكه عدة مهارات وصوالا اىل منتج نقيس من خالله مدى امتالك  

 الطالب ملهارات عدة واستثماره لكافة قدراته. 
هي وصف حلدث او موقف تعليمي كمشاهدة فيلم او حضور جتربة   التقارير  -8

خر ملسألة او رحلة  او القيام هبا او تلخيص لقصة او حبث حل آ
 ترفيهية وال يتعدى يف العادة صفحة او صفحتني.

سجل وصف   -9
 سري التعلم 

وسيلة تتيح للمتعلم التعبري كتابياا حول أشياء قرأها او تعلمها او مر هبا  
يف حياته اخلاصة وتتيح للمعلم فرصة االطالع على اراء الطالب 

 واستجابته. 
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 : الواقعي او البديل التقومي تاسرتاتيجيا

اسرتاتيجية   .1
التقومي  

املعتمد على 
 األداء 

قيام املتعلم إبظهار تعلمه من خالل توظيف مهاراته يف مواقف حياتية  
حقيقة او مواقف حتاكي املواقف احلقيقية او قيامه بعروض او اداءات  

يظهر من خالهلا مدى اتقانه ملا اكتسب من مهارات يف ضوء  عملية 
 النتاجات التعليمية املراد إجنازها.

 - األداء العملي - العرض التوضيحي - التقدمي  يندرج حتتها:
 املناقشة / املناظرة  - احملاكاة/ لعب األدوار -املعرض  -احلديث 

اسرتاتيجية   .2
 املالحظة 

املالحظ حبواسه املختلفة حنو املتعلم بقصد عملية يتوجه فيها املعلم أو 
مراقبته يف موقف نشط، هبدف احلصول على معلومات تفيد يف احلكم 

عليه، والتنبؤ بتقدمه وجناحه يف مهنته مستقبالا، كما أهنا تسهم يف  
اكتشاف املشكالت حال ظهورها وتقدمي تغذية راجعة فورية  

 للمتعلمني.
اسرتاتيجية   .3

 التواصل 
اونية بني املعلم واملتعلم جلمع املعلومات من خالل فعاليات عملية تع

التواصل عن مدى التقدم الذي حققه املتعلم، وكذلك معرفة طبيعة 
تفكريه، وأسلوبه يف حل املشكالت مما يعزز قدرة املتعلم على مراجعة 

الذات، ويساعد املعلم يف تشخيص حاجات املتعلم والتخطيط 
 للتدريس.

 املؤمتر -  املقابلة - األسئلة واألجوبةيندرج حتتها: 
اسرتاتيجية   .4

مراجعة 
 الذات

حتويل اخلربة السابقة إىل تعلم عن طريق تقييم ما تعلمه، وحتديد ما  
 سيتم تعلمه الحقاا وهي عملية مستمرة.

 ملف الطالب - يوميات الطالب -  تقومي الذات  يندرج حتتها:
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   التقومي التقليدي والتقومي البديل: مقارنة بني 

 التقومي البديل  التقومي التقليدي 
أيخذ شكل اختبار حتصيلي أسئلة كتابية  

 ال ترتبط بواقع الطلبة 
أيخذ شكل مهام حقيقية مطلوب من الطلبة 

 اداؤها.
 يتطلب من الطالب تذكر معلومات

 سبق دراستها 
  ومهاراهتميتطلب من الطالب تطبيق معارفهم 

 اإلجناز املهمة. 
 يوظف الطالب مهارات التفكري الدنيا

 (االستيعاب اإلجناز املهمة )التذكر، 
 يوظف الطالب مهارات التفكري العليا ألداء 

 التحليل، الرتكيب، التطبيق، التقييم( ) املهمة 
 . نسبياا  طويالا  يستغرق إجناز املهمة وقتاا  تستغرق اإلجابة عنها وقتا قصرية نسبياا 

 ميكن أن يتعاون جمموعة من الطالب يف  جييب الطالب عليه فرديا 
 إجناز املهمة 

 حصل تقدير أداء الطالب ابلدرجة اليت
 عليها بناء على صحة إجابته يف االختبار 

 يتم تقدير أداء الطالب يف االمتحان اعتماداا 
 )تقديرات( موازينعلى قواعد و 

 بارات يقتصر تقومي الطالب على االخت
 الكتابية 

 يتم تقييم الطالب بعدة أساليب: اختبارات 
 األداء، حقائب اإلجناز مشروعات الطالب. 

 
 اساليب التقومي البديل: 

يقوم الطالب بتقومي بنفسه وإعادة النظر فيما قام به، ويقتصر دور   التقومي الذات  .1
 .الطالب عملاملعلم على إبداء تعليقاته اليت تعزز 

التقومي املعتمد   .2
 على األداء 

به الطالب    يقوم املعلم بتقومي الطالب من خالل األداء الذي يقوم
 وتوظيف مهاراته يف ضوء األهداف التعليمية املراد إجنازها

أدائهم يف   مبراجعة أو يف جمموعات  یفراد يقوم األقران بعضهم إما تقومي األقران  .3
  املالحظة إىل نشاطني مها:  األقران تقوميوحيتاج  احملكات، ضوء

 والتواصل
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 : مواصفات االختبار اجليد

 يقصد به قياس االختبار ما اعد لقياسه  الصدق 
 يقصد به درجة الطالب ال تتغري عند إعادة االختبار للطالب نفسه. الثبات

 عدم أتثر الطالب بذاتية املصحح. املوضوعية
 االختبار شامالا لألهداف التدريسية املراد قياسها. ان يكون  الشمولية
 مدى دقته يف متثيل الواقع.  الواقعية

 
 أنواع الصدق يف االختبارات: 

هو الصدق الذي يظهر ما يقيسه االختبار ظاهرية وليس ما يقيسه   الصدق الظاهري 
ومقارنتها ابلوظيفة  فعلية، ويعتمد على فحص حمتويت االختبار، 

 اليت يريد قياسها 
يعد هذا النوع من الصدق مالئمة لالختبارات التحصيلية، ولكي   صدق احملتوى

يتحقق هذا الصدق جيب أن يتم حتليل حمتوى املواد الدراسية،  
 واألهداف، وجدول املواصفات.

ملستقبل، هو الذي يقرر قدرة االختبار على التنبؤ بنتيجة ما يف ا  الصدق التنبؤي 
ويعتمد هذا الصدق على املعلومات اليت تصيح متوافية يف املستقبل 

 من الطالب الذي أجري عليهم االختبار. 
يتم الكشف عن العالقة بني االختبار املراد معرفة صدقه ومؤشرات  الصدق التالزمي

احملك، واليت متثل تقييمات الطلبة لصدق االختبارات، ويستخدم 
 التالزمي كبديل للصدق التنبؤي الذي حيتاج لوقت طويلالصدق 
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 أنواع األسئلة الصفية: 

 هي اليت هلا هنايت مفتوحة  تباعدية تشعبية 

 حتتمل إجابة واحدة وال تتطلب مهارات تفكري عليا  أسئلة مغلقة

لتوضيحها تكون إجابة الطالب غامضة فيطرح املعلم على نفس الطالب سؤال   األسئلة السابرة 
 وهلا نوعان"   والسؤال السابر: يطرح بعد إجابة الطالب االوىل لشرحها وتفسريها.

تكون فيها إجابة الطالب غامضة فيطرح املعلم على األسئلة السابرة املباشرة:   •
 طالب اخر سؤال ولكن بطريقة دبلوماسية 

 هي طرح جمموعه من األسئلة من أجل الوصول األسئلة السابرة املرتابطة: •
 لتعميم معني أو إجابة واحدة. 

   الشفوية:االختبارات 

 استخداماهتا 
 

 مع الصغار.  .1
يف املواد اليت يصعب حتديد التحصيل بطريقة كتابية )تالوة القرآن ـ الشعر ـ أحباث  .2

 اجلهرية(.   القراءة  - التخرج
 يف اختبار املوظفني يف الشركات واملؤسسات.  .3
   العدد قليالا.إذا كان   .4
 معرفة شخصية الطالب.  .5

 ال تسمح ابلغش.  - مميزاهتا 
 يتلقى الطالب تغذية راجعة فورية مما يوفر له فرصة للتعلم.  -
مواجهة الطالب للمعلم تعود الطالب على اجلرأة والشجاعة وتعرف املعلم جبوانب  -

 شخصية الطالب. 
 استدعاء املعلومات. معرفة سرعة البديهة عند الطالب وقدرته على   -
 التعبريات و االنفعاالت  :  مالحظه جوانب ال ميكن تقوميها اال مبثل هذا النوع مثل -

 حتتاج إىل وقت طويل خاصة إذا كان العدد كبرياا.  - عيوهبا
 ال توفر العدالة يف توزيع األسئلة )طالب سؤاله صعب وآخر سهل(.  -
 ومستواه العلمي. تتأثر بذاتية املعلم وظروفه النفسية  -
 غري شاملة حملتوى املادة.  -
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 االختبارات التحريرية: أنواع 

 األسئلة املوضوعية   األسئلة املقالية
هو كل اختبار تتطلب إجابته طريقة إنشائية 

 ويطلق عليها التقليدية.   مقالية،
 تقيس املستويت العليا كالرتكيب والتقومي.   -

 أنواعها:
 اختبارات ذات إجابة قصرية )مقيدة(.   - 1
 اختبارات ذات إجابة طويلة )حرة(.   - 2

 املزااي: 
 سهولة اإلعداد   - 1
ال تسمح ابلتخمني وتقلل من إمكانية   - 2

 الغش.
 متنح الطالب حرية اإلجابة.  - 3
تظهر مهارة الطالب يف التنظيم وترتيب    - 4

 األفكار.
 واملفاهيم الكلية. يركز على األفكار الرئيسية    - 5

 العيوب: 
 تفتقد إىل خاصية الشمولية.  - 1
لغة الطالب وخطه وتنظيمه وسرعته يف احلل   - 2

 تؤثر على موضوعية التصحيح. 
 التصحيح. تستغرق وقت وجهد يف    - 3
احتمال فهم السؤال أبشكال خمتلفة من قبل    - 4

 الطالب. 
 . حتصيل الطالبال تعطي داللة واضحة عن    - 5

مسيت بذلك ألن تصحيحها يتم بطريقة 
وفيها يتم البعد عن ذاتية املصحح   موضوعية، 

ميكن ألي شخص أن يصححها إذا امتلك و 
 مفتاح اإلجابة. 

مصحح. من  أكثريتفق على نفس الدرجة  -
 أنواعها:

 أسئلة الصواب واخلطأ   - 1
 أسئلة اختيار من متعدد   - 2
 أسئلة املزاوجة   - 3
 أسئلة التكميل   - 4

  :املزااي
 والصدق. الثبات    - 1
 التصحيح. املوضوعية يف    - 2
 التصحيح. السرعة يف    - 3
 األهداف. مشوليتها للموضوعات وملستويت    - 4
 الطالب.تساعد على املقارنة بني    - 5

  : العيوب
 اإلجابة.سهولة التخمني يف    - 1
 إعدادها. صعوبة    - 2
 سهولة الغش.   - 3
 ال تعطي الطالب حرية التعبري وإلبداع    - 4
 والطباعة.مكلفة ماديا يف الكتابة    - 5
تعطي داللة عن املستوى احلقيقي   ال   - 6

 للطالب. 
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  : الفروق بني االختبار معياري املرجع وحمكي املرجع

 

 

 

 حمكي املرجع  املرجع  معياري
 االختبار موجه حنو هدف.  -1 .درجات االختبار أكثر كلية ومشوالا  -1
 وحدةصل فيه على درجات تشكل حن -2

 القياس واملوازنة. 
حنصل على عدد كبري من الدرجات  -2

 لتعدد األهداف.
  تفسر الدرجات إبعادهتا إىل معايري -3

 .ةحمدد
  يقوم املدرس بتحديد النقاط ودرجات  -3

 القطع، ومستوى الكفاية احملددة.

فيها   تكتب عناصر االختبار حبيث يراعي -4
 . النوع يف األداء

 حتدث عناصر االختبار األهداف اليت -4
 يراد حتقيقها يف موقف التعلم والتدريس. 

ة  ومهار  . حيتاج اعداد االختبار إىل دقه وخربة5
 لدى املعلمني. قد ال توفر أحياانا 

 يسهل تفسري نتائج االختبار من قبل -5
اختبار   املعلمني بعد حتديد األهداف وبناء 

 يقيسها.

 تتحدث األهداف بغض النظر عن -6
عالية  ة اجملموعة اليت يعد اختبار هلا وفيها درج

 من املوضوعية. 

 حتديد األهداف اليت يراد حتقيقها. -6
 

القطع  وطبيعة توزعها حتدد فقط اجملموعة -7
فالدرجات النسبية   فاملعيار هو اجملموعة، لذلك 

 نسبة اىل اجملموعة. 

 حتدد فيها درجات القطع والكفاية -7
 وهي حمددة االختبار  ، املهمة أوالا مسبقاا 

 بعدد املهمات اليت يراد حتقيقها. 
 . األهداف والنواتجمركزة على   -8   مركز على متوسطات اجملموعة. -8
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 الفعال:  لتدريس امراحل 
جيب تنفيذه يف ضوء   هي عملية وضع تصورات مستقبلية ملا            التخطيط لتدريس -1

عملية هادفة  اإلمكاانت، واليت تكفل حتقيق األهداف، وهي
لطلبة ا منظمة، ويتطلب التخطيط للتدريس حتليل احملتوى ومعرفة

ابلوقت، والعمل على إدارته، كما يتطلب املرونة  واالهتمام 
 يف االعتبار املواقف الطارئة واليت تتطلب تعديل اخلطة. واألخذ

 هذه املرحلة: مستويت 
 ( طويلة املدى) تربوية  •
 ( متوسطة املدى)تعليمية  •
 ( قصرية املدى)سلوكية  •

  ألهداف التدريسية،حتقيق ا يتم تنفيذ ما خطط له من اجل التنفيذ لتدريس                -2
تعليمية    فيستخدم املعلم اسرتاتيجيات تدريسية متنوعة، ومواد

املرئية  مناسبة؛ كاللوحات واأللعاب وامللصقات والتجارب واملواد 
ويقف على املتطلبات السابقة الالزمة للتعلم اجلديد،   ةواملسموع

املفاهيم األساسية وأوراق العمل، وينظم اخلربات التعلمية  ويراجع
 املادة بتتابع.  ويعرض

التدريس ألهدافه، حيث   يتم فيها احلكم على مدى حتقيق نظام التقومي لتدريس  -3
ومالءمة  األهداف، حتقق ىمبديتم تزويد املعلم بتغذية راجعة 

 يرتتب اإلجراءات واألساليب واألنشطة وأدوات التقومي، وما
 على ذلك من تعديل أو تغيري التخطيط يف الدروس الالحقة. 
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   : عناصر واسرتاتيجيات التعلم النشط

 االهنماك األنشطة
 أدائياَ )ظاهريا(  هتيئة( ) الدرس يف بداية 

 : ذهنياا  مرحلية( )الدرس أثناء 
 الصفيةتوظيف تكنيكات األسئلة   •
 توظيف املخططات التنظيمية •
 استثمار اسرتاتيجيات التعارض املعريف •

 : عاطفياا  ختامية( )بعد الدرس 
 العالقة بني املعلم والطالب  •
 العالقة بني الطالب يف الصف •
 االطمئنان  •
 ارتباط احملتوى التعليمي ابحلياة اليومية  •

 
 : دريستالطرائق 

  تعكس دور املعلم  اليتطرق العرض  
 )التدريس املباشر، التقليدي( 

 .واالستقراءوالوصف،  واإللقاء،  حملاضرة  ا
 

التفاعل املتوازن للمعلم   اليت تعكس طرق التفاعل  
  ( التدريس املوجه)  واملتعلم

 والعصف الذهين.   واملناقشة،  حلوارا
 

اليت يكون للمتعلم الدور الرئيس يف طرق االستكشاف  
 )التدريس غري املباشر( مواقف التعلم

 حل املشكالت، التعلم ،األدوارلعب  
 . التعاوين، التعليم املربمج
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 طرائق التدريس: 
طريقة احملاضرة 

 )االلقاء(
اسرتاتيجية يقوم فيها املعلم احملاضر بتقدمي البياانت او معلومات  

وحقائق مت اعدادها مسبقاا اىل مجهور املتعلمني وهم يستمعون 
ويلخصون حىت هناية احملاضرة ومن مث يطرحون األسئلة على 

 احملاضر الذي جييبهم دومنا حوار او نقاش بينهما. 
طريقة التفكري 

 اإلبداعي
هو نشاط عقلي مركب وهادف، توجهه رغبة قوية يف البحث 

 التوصل إىل نواتج أصيلة ملم تكن معروفة مسبقاا.عن حلول أو 
هو نشاط عقالين هادف، توجهه رغبة قوية لتقومي صدق   طريقة التفكري الناقد 

 وثبات حقائق واشياء موجودة وفق ضوابط معيارية للتطبيق.
والتفكري الناقد يتلو التفكري اإلبداعي وخيترب صدق تفسرياته 

 وحتليالته اجلديدة. 
هي من الطرق اللفظية يف التعلم، وتعتمد على قيام املعلم إبدارة   طريقة املناقشة واحلوار

حوار شفوي خالل املوقف التدريسي هبدف الوصول إىل 
يعترب )سقراط( اول من استخدم و  بياانت أو معلومات جديدة.

 سرتاتيجيةاو اال هذه الطريقة
أسلوب يتم من خالله التدريب على مهارة تدريسية عن طريق  دوار طريقة لعب األ

موقفاا تدريسياا فعلياا يف الصف  تنظيم موقف تدرييب حياكي 
 الدراسي احلقيقي.

طريقة الصف املقلوب 
 او املعكوس

لتقنية احلديثة بذكاء حبيث حيدث التعليم يف املنزل عرب اتوظيف 
عتمد هذا النمط على  مواقع التواصل االجتماعي او االنرتنت وي

مقاطع الفيديو او الصور او مقاطع الصوت اليت يشاهدها 
الطالب يف منازهلم قبل احلضور اىل قاعة الدرس ملناقشة ذلك 

 مع املعلم. 
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هو تعليم يهدف إىل رفع مستوى مجيع الطلبة، وليس الطلبة  مايز التعليم املت
الذين يواجهون مشكالت يف التحصيل، مبعىن انه سياسة  

 مدرسية أتخذ ابعتبارها خصائص الفرد وخرباته السابقة
اجلهد الذي يبذله الطالب يف سبيل احلصول على حل ملشكلة  االستقصاء 

 :أنواعثالثة وله  أو موقف غامض أو اإلجابة عن سؤال
 ستقصاء:أنواع اال

استقصاء حر: يرتك فيه للمتعلم حرية صياغة الفروض  •
 وتصميم التجارب وتنفذها

استقصاء موجه: يقوم به املتعلم حتت اشراف املعلم وتوجيهه   •
 او ضمن خطة مسبقة.

استقصاء عادل: يزود املتعلم فيه بتوجيهات تفيده وال حترمه  •
 فرص النشاط العقلي

لتوليد جمموعة كبرية من األفكار من قبل املتعلمني إعمال العقل  العصف الذهن 
 للتصدي إىل مشكلة معينة ووضع احللول املناسبة هلا 

أن يعمل الطلبة يف جمموعات أو يف أزواج لتحقيق أهداف   التعليم التعاوين 
 التعلم. 

طريقة منظمة يقوم من خالهلا الطلبة ابلتفكري حبل مشكلة  طريقة حل املشكالت 
اجتهم إىل حلها، فهم يكتسبون معلومات  يشعرون بوجودها وحب

ومهارات ذات صلة حبياهتم ومشكالهتم وليس من أجل تقدمي 
 امتحان والنجاح فيه

  /التعليم اجملازي
 التشبيهات

إسرتاتيجية يستخدمها املعلمون للربط بني اخلربات السابقة 
 للطلبة، واخلربات اجلديدة 

   التعليم املربمج 
)يستند إىل نظرية  
 سکنر السلوكية( 

برانمج أعد أبسلوب خاص يعرض املادة العلمية يف صورة كتاب  
أو أداة تعليمية تقسم إىل أجزاء أو وحدات صغرية، وال مربمج 

 ينتقل املتعلم من إطار إىل آخر حىت جيتاز اإلطار األول.
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تستند هذه اإلسرتاتيجية إىل جعل التعليم ذا معىن ابلنسبة للطلبة  التعلم املدمج
اقعية وجعلهم من خالل ربط املواقف التعليمية حبياة الطلبة الو 

 يعيشون اخلرية التعليمية يف مواقعها احلقيقية 
أسلوب من أساليب التعليم يعتمد على التقنيات احلديثة   التعليم اإللكرتوين 

للحاسب والشبكة العاملية ووسائطهما املتعددة مثل األقراص 
املدجمة، والربجميات التعليمية، والربيد اإللكرتوين وساحات احلوار 

   والنقاش.

هو عمل ميداين يقوم به فرد أو مجاعة، حتت إشراف املعلم يف   إسرتاتيجية املشروعات
 البيئة االجتماعية، خلدمة املادة العلمية. 

هي إحدى نظريت أو أفكار دي بونو عن عملية التفكري  قبعات التفكري الست
حيث يرى أن هناك مناذج خمتلفة من التفكري، وال جيوز الوقوف  

عكس طبيعة  عند أحد هذه النماذج وأعطي كل قبعة لوانا ي
 التفكري املستخدم. 

اسرتاتيجية اإلاثرة  
 العشوائية 

فكرة لتاج أفكار إبداعية جديدة، وتستند هي إحدى آليات إن
ضرورة حتريك الدماغ واستثارته للخروج عن قوالب سابقة من 
خالل إجياد عالقات جديدة بني أشياء ال توجد أصال بينها  

  عالقات.
 

ن كل إنسان قادر على إبترجع هذه النظرية إىل هوارد جاردنر   تعددة الذكاءات امل
معرفة العامل بثمانية طرق خمتلفة مساها جاردنر: الذكاءات 

الثمانية وهي: اللغوي واملنطقي واملكاين والبصري واإليقاعي 
 واالجتماعي والذايت والتأملي والطبيعي.
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 من اشكال التعليم االلكرتوين: 
 الوقت نفسه ابستعمال أدوات التعليم الفصول  الدمج بني املعلم واملتعلم يف  التعلم املتزامن

 الدردشة. عرب الفيديو وغرف    االفرتاضية أو احملاداثت الفورية، واملؤمترات
يناسبه، فيه املتعلم من الدراسة يف الوقت الذي    م غري مباشر، يتمكن تعلي التعلم غري املتزامن

واألقراص املدجمة، والقوائم    النسيجية،  ابستخدام الربيد اإللكرتوين، والشبكة
 الربيدية

 واملتعلم على التغلب على بعد املسافات  وسيلة اتصال تساعد املعلم  التعلم عن بعد 
 الذكية. الالسلكية الصغرية واحملمولة كاهلواتف    ستعمل األجهزةنظام ي التعلم املتنقل 

 

 مبادئ العصف الذهن: 
لى األفكار املطروحة أثناء املرحلة األوىل من عملية إصدار أي حكم ع  أتجيل األول املبدأ  

 الذهين.   العصف 
الكمية تولد النوعية، مبعىن أن أفكارا كثرية من النوع املعتاد ميكن أن تكون مقدمة  املبدأ الثاين

 للوصول إىل أفكار قيمة أو غري عادية فمرحلة الحقة من عملية العصف الذهين. 
 

 الفرق بني االستكشاف واالستقصاء: 

 تضمن عمليات عقلية فقط وهو مرحلة سابقة على االستقصاء.ي االستكشاف
 يتضمن عمليات عقلية وعملية وهو مرحلة اتلية لالستكشاف االستقصاء 

 
 : اهلرابرتية الطريقة و  الطريقة االستنتاجية و  الطريقة االستقرائية لفرق بني ا

 هي انتقال العقل من اجلزئيات إىل الكليات، ومن اخلاص إىل العام. ةاالستقرائي
انتقال العقل من قواعد وأحكام عامة مسلم هبا إىل حكم خاص، وتسمى   االستنتاجية

ابلطريقة: القياسية أو التحليلية، فهي تبدأ ابلقاعدة الكلية مث إسقاطها على  
 األمثلة التابعة هلا. 

نسب لفردريك هرابرت األملاين، وقد مجعت الطريقة االستقرائية  ت اهلرابرتية
 واالستنتاجية واالستداللية. 
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 : اخلرائط املعرفية واخلرائط الذهنية مقارنة بني 

 اخلريطة الذهنية اخلريطة املعرفية
 .هي رسم خمطط ملوضوع ما  - 1 .هي رسم خمطط ملوضوع ما  - 1
 .رسم خمطط يقوم به الطالب عادة  - 2 املعلم عادة. رسم خمطط يقوم به    - 2
 وحتوي عالقات   تذهب أبعد من املعلومات  - 3 الدرس.   تلتزم اخلريطة حبدود املعلومات يف   - 3

 .جديدة يضعها الطالب بنفسه
اخلريطة املعرفية هي أخذ مالحظات -4

 . وتسجيلها كما وردت
اخلريطة الذهنية هي خلق روابط وعالقات   - 4

 . جديدة
 هي إسرتاتيجية تدرس يف األساس لتوضيح   - 5

 . املادة وتنظيمها
هي إسرتاتيجية تعلم يبين فيها الطالب روابط   - 5

 .ومهارات
 . هي خريطة مكتملة  - 6

 
 هي خريطة انقصة ميكن استكماهلا بشكل  - 6

 دائم 
اخلرائط املعرفية متشاهبة خاصة إذا وضعها   - 7

 .املعلم
خاصة به، ال لكل طالب خريطة ذهنية   - 7

 .متشاهبتني إجياد خريطتني   ميكن
ميكن ألي شخص فهم اخلريطة واإلفادة   - 8

 .منها
 ال ميكن استخدامها إال من قبل صاحبها   - 8

 .الدرس
 

 قبعات التفكري الست: 

 قبعة احلياد واملوضوعية.   القبعة البيضاء -1
 .قبعة املشاعر والعواطف القبعة احلمراء  -2
 . قبعة البحث عن العيوب والسلبيات  القبعة السوداء  -3
 . قبعة البحث عن االجيابيات واملنافع القبعة الصفراء -4
 .قبعة اخلصب والنماء القبعة اخلضراء  -5
 .قبعة التحكم واإلدارة والتنفيذ والتنظيم القبعة الزرقاء -6
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 : أمناط الذكاءات الثمانية 

التعامل مع األلفاظ  على ويظهر هذا الذكاء يف قدرة الفرد الذكاء اللغوي اللفظي -1
 . أو يف القدرة على استخدام الكلمة ،ات مواملعاين والكل 

األرقام أو السلوك املنطقي.  استخدام قدرة الفرد على يالذكاء املنطقي الرقم  -2
 ومظهر هذا الذكاء استخدام الرقم. 

بدقة وحتويله إىل   اخلارجي القدرة على مالحظة العامل البصري الذكاء املكاين -3
 ومظهر هذا الذكاء الصورة مدرکات حية

اجلسم، ومسك األشياء بدقة،  حركة القدرة على ضبط احلركي الذكاء  -4
 " احلركة"  الذكاء التعبري اجلسمي عن السلوك، ومظهر هذاو 

 ات،م والنغ ويظهر هذا الذكاء يف االهتمام ابللحن واإليقاع املوسيقي الذكاء  -5
 ومظهر هذا الذكاء " النغمة"

ابآلخرين، وإقامة  على اإلحساس لقدرةابيظهر هذا الذكاء  االجتماعي  الذكاء -6
 مع اآلخر  العالقة عالقات سليمة معهم، ومظهره

الداخلية، والقدرة على  فهم اإلنسان ملشاعره على القدرة الذكاء الذات الداخلي -7
 "فهم الذات".  ها والتحكم هبا، ومظهرهضبط

او  الذكاء البيئي  -8
 الطبيعي 

احلية وغري احلية احمليطة بنا،   ابلكائنات  ويظهر يف االهتمام
"العالقة مع   ومظهره والقدرة على التعامل مع البيئة ابحرتام،

 البيئة". 
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 ي وفرط احلركة والنشاط الزائد: صعوابت التعلم وبطء التعلم والتأخر الدراسرق بني الف

 أوال: جانب التحصيل الدراسي: 
األساسية  التعلم  منخفض يف املواد اليت حتتوي على مهارات صعوابت التعلم 

 اإلمالء(  -القراءة   -)الريضيات
 القدرة على االستيعابمنخفض يف مجيع املواد بشكل عام مع عدم   بطء التعلم 

 منخفض يف مجيع املواد مع إمهال واضح، أو مشكلة صحية التأخر الدراسي 
 منخفض يف مجيع املواد اليت حتتاج لرتكيز  فرط احلركة وتشتت االنتباه 

 سبب التدين يف التحصيل الدراسي  اثنيا: جانب
 اضطراب يف العمليات الذهنية  صعوابت التعلم 

 اخنفاض معامل الذكاء  بطء التعلم 
 عدم وجود دافعية للتعلم  التأخر الدراسي 

 أتخر او نقص يف منو املخ اثناء احلمل  فرط احلركة وتشتت االنتباه 
 معامل الذكاء )القدرة العقلية(:   اثلثا: جانب

 درجة فما فوق   90عادي أو مرتفع. معامل الذكاء من   صعوابت التعلم 
  درجة   84 -70يعد ضمن الفئة احلدية. معامل الذكاء  بطء التعلم 

 . درجة فما فوق  90عادي غالبا من   التأخر الدراسي 
 فما فوق.   90يف املستوى العادي من   فرط احلركة وتشتت االنتباه 

 السلوكية:   جانب املظاهر  :رابعا  
 زائدعادي وقد يصحبه أحياان نشاط   صعوابت التعلم 

 يصاحبه غالبا مشاكل يف السلوك التكيفي  بطء التعلم 
مرتبط غالبا بسلوكيات غري مرغوبة أو إحباط دائم من تكرار جتارب  التأخر الدراسي 

 فاشلة
 مشاكل يف السلوك التكيفي )مهارات احلياة اليومية واالجتماعية( فرط احلركة وتشتت االنتباه 

 : اخلدمة املقدمة  :خامسا  

 فرط احلركة وتشتت االنتباه  التأخر الدراسي  بطء التعلم  صعوابت التعلم 
برانمج صعوابت التعلم 

 )غرفة املصادر( 
برانمج يسري 

 التعليمي
دراسة حالته من قبل 

 املرشد الطاليب 
 فصول التعليم العام 
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  أنواع التغذية الراجعة: 
 فورية ومؤجلة  حبسب التوقيت 

 جزئية وكلية حبسب احلجم 
 فردية ومجاعية  حبسب املتلقي 
 داخلية وخارجية  حبسب املصدر 
 حمايدة  • حبسب التأثري

 يتلقاه حول االستجابة الصحيحة(   )ما إجيابية   •
 سلبية )ما يتلقاه حول االستجابة اخلاطئة(  •

 لفظية وشفوية ومكتوبة ورمزية.  حبسب الوسيط 
 

 أنواع التغذية الراجعة: 
 اخبار املتعلم بنتائج استجابته الصحيحة لتقوى ثقته بنفسه  وظيفة تعزيزية 

 اخبار املتعلم بنتائج استجابته من حيث الصحة واخلطأ ليصحح اجابته وظيفية اخبارية 
 فتدفعه لزيدة جهده وسرعة تعلمه.  اخبار املتعلم بنتائج استجابته وظيفية دافعية 
 . فيقوم سلوكه واداءه  اخبار املتعلم بنتائج استجابته وظيفة تقومية 

 

 : والتعزيز الراجعة  التغذية 

 التعزيز  التغذية الراجعة
تقرير ادراكي مباشر عن نتيجة سلوك 

 الفرد على غريه من األشخاص.
التعلم وذلك ألن هذه الرغبة ااثرة رغبة املتعلم واهتمامه مبوضوع  

  حتفز الفرد على بعض النشاط وبذل اجلهد واإلحساس ابلرضا.
 تراكم وجداين.  تراكم معريف. 

 نتيجة مرتتبة على األداء. معلومات متعلقة ابألداء. 
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 : خمروط اخلربة )ادجار ديل(

 
 
 : قارنة بني إدارة الصف وضبط الصفامل

 ضبط الصف  إدارة الصف 
 إجراءات وقواعد يضعها املعلم  إجراءات وقواعد يتفق عليها

 .الصف يف واملشاركة التفاعلحمدودية  واملشاركة يف الصف.التفاعل زيدة 
 يعتمد على قوة شخصية املعلم  انبع من الطالب  االنضباط الذايت

داخل  مرتبط ابلسلوك الصفي السلوك تعديل تعديل السلوك داخل وخارج الفصل 
 الصف فقط.

 يعتمد على األساليب العقابية يف ضبط الصف  يعتمد على إجراءات متفق عليها
 
 

الرموز 
اجملردة

ةالرموز املصور 
ة التسجيالت الصوتي

والصور الثابتة
الوسائل املنظمة احلركة

املعارض

الرحالت العلمية

العروض التوضيحية

اخلربة املمثلة

غري املباشرة/ اخلربة املعدلة

اخلربة اهلادفة
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 املشكالت الصفية وطرق معاجلتها الرتبوية: 
 ابالختبار. وضع تعليمات خاصة قبل البدء  -أ  لغشا

 تنظيم مقاعد اجللوس للتقليل من الغش.  -ب 
 التنويع يف مناذج االمتحان -ج
 أسئلة مقالية. وضع  -د
 عدم طلب الطالب اكتشاف حاالت الغش. -ه
 التحدث مع الطالب ابنفراد. -و

السلوك  
 العدواين

 مبفرده. ابعاد الطالب العدواين والتحدث معه  -أ
 معرفة األوقات اليت يكون فيها الطالب عدوانياا.  -ب 
 اشغال الطالب أبنشطة تقلل من سلوكه العدواين. -ج
 التواصل مع املرشد الطاليب. -د
 معرفة ما اذا كان من ذوي اإلعاقة. -ه

ضعف 
 االنتباه 

 استخدام أساليب جتذب انتباه مجيع الطالب.  -أ
 الطالب.معرفة سبب تشتت  -ب 
 استخدام الساعة لتحفيز الطالب على إهناء عمله. -ج
 تقليل فرتات عمل الطالب. -د

 تبسيط املهمة إىل أجزاء بسيطة وصغرية.  -ها
اخلوف من 

 املدرسة
 معرفة سبب خوف الطالب. -أ

   تغيري جدول أنشطة الطالب. -ب 
 أشغل تفكري الطالب ابألنشطة واألسئلة. -ج
  هيئاا وجذاابا.جعل مكان الفصل مُ  -د
 جعل الطالب حيتفظ بشيء يذكره ابملنزل.  -ه
 مكافأة الطالب أمام زمالئه على انضباطه يف احلضور.  -و
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مضايقة  
 األصدقاء

 عدم جتاهل شكوى الطالب. -أ
 حتدث مع الطالب املعتدي على انفراد. -ب 
 مواجهة الطالبني ببعضها حلل املشكلة.  -ج
 إبعاد مقعد الطالب عن أصدقائه.  -د

 أظهر للطالب أبن الصدق واألمانة من صفات املسلم.  -أ  الكذب
 تعامل مع الكذب أبسلوب بناء وليس أبسلوب نقد. -ب 
 مدح الطالب على صدقه. -ج
 التحدث مع الطالب على انفراد وهبدوء. -د

املشاركة  
بصوت  

 مرتفع

 وضع قوانني ملنع رفع الصوت ابلصف. أ
 إشغال الطالب بنشاط تعليمي أثناء انشغالك عنهم. -ب 
 وضع الطالب كثري الصياح ابلقرب منك.  -ج
 معرفة أمساء الطالب ملناداهتم هبا.  -د
 إشارة صامتة ملن يشارك بدون رفع يده.  -ه

الرد  
 اجلارح

 إظهار االحرتام جلميع الطالب. -أ
 الطالب هبدوء وجدية على انفراد.  مع التحدث  -ب 
 عدم أخذ رده بشكل شخصي. -ج
يتواصل مع املرشد   دون املعلم ما قاله الطالب مثيإذا تكرر السلوك  -د

 الطاليب.
 مدح الطالب وتعزيزه عندما يتحدث ابحرتام. -ه

عدم احرتام 
 اآلخرين 

 كن قدوة أمام الطالب يف االحرتام.   -أ
   الطالب عن أمهية االحرتام.   مع   التحدث   -ب
 التحدث إىل الطالب ابنفراد.   - ج
 الطالب   مع  منذجة سلوكيات جيدة يف مواقف خمتلفة   -د
 عمل مسابقة على السلوك املهذب ومكافأة الفائز .   - ه
 أنشطة تعليمية تساعد على مساعدة اآلخرين   م ميتص  -و
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قلة  
 املشاركة 

 توفري مناخ صفي آمن؛ يشجع الطالب على طرح األسئلة -أ
 أسئلة وتعليقات الطالب. التعامل مع -ب 
 الطالب على انفراد ومعرفة سبب ذلك.مع التحدث  -ج
 تشجيع الطالب على طلب املساعدة. -د
 تكليف الطالب مبهام تتطلب القدرة على التواصل. -ه

االعتماد  
على  

 اآلخرين

 معرفة سبب اعتماد الطالب على اآلخرين.  -أ
 حتديد السلوك املتوقع من الطالب.  -ب 
 تشجيع الطالب على أفكاره وآرائه.  -ج
 تنظيم عالقة الطالب أبصدقائه لينسجم معهم.  -د
 مساعدة الطالب على التأقلم مع املواقف اجلديدة. -ه

 
التأخر عن  

 املدرسة
 االلتزام كمعلم مبواعيد احلصة. -أ

 عدم السماح للمتأخرين بتعطيل احلصة. -ب 
 دث إىل الطالب املتأخر على انفراد ومعرفة السبب.حت -ج
 إذا استمر الطالب يف التأخر أجنة للمرشد الطاليب. -د
 جعل بداية احلصة مثرية ومشوقة. -ه

 
عدم حل 
الواجبات 

 املدرسية

 حماسبة الطالب على عدم أدائه واجبه.  -أ
وسائل التواصل أو   حتديد الواجبات املطلوبة من الطالب عن طريق -ب 

 دفرت املالحظات 
 تصحيح الواجب بشكل منتظم. -ج
 . مامكافأة الطلبة املنجزين مبمارسة نشاط  -د
 ختصيص ملف خاص بواجبات الطلبة املتغيبني.  -ه
 عدم إعطاء الواجب كعقاب.  -و

 الواجبات. اجعل الطالب يساعدك يف مجع -ي
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 إبعاد الطالب العنيد عن الطالب املتمردين معه.  -أ العناد
 حماولة إكسابه الثقة والتصرف إبجيابية.  -ب 
 التحلي ابلصرب والتصرف حبكمة.  -ج
   استغل سلوك الطالب يف تنفيذ املهام التعليمية. -د
 التحدث مع الطالب على انفراد.  -ه
 إشراكه يف األنشطة الطالبية والرحالت.  -و

اصدار 
 الفوضى

 التأكد من أن الطالب أصدر الفوضى بشكل متعمد. -أ
 التحرك ابجتاه الطالب مباشرة.  -ب 
 وضع الطالب قرب املعلم.  -ج
 معرفة أوقات ميل الطالب إلصدار الفوضى.  -د

 
 شرح معىن السرقة وحكمها يف اإلسالم للطالب.  -أ السرقة

 رقت.سُ دون افرتاض أهنا   املأخوذة، طلب إعادة األشياء  -ب 
 دون التصريح بفعله.  الطالب،طلب إعادة ما أخذه  -ج
 جتنب هتديد الطالب ملعرفة الطالب السارق. -د
 اطلب من الطالب كتابة احلقيقة يف ورقة  -ه
 وافع الطالب. معرفة سبب السرقة وإشباع د -و

 غض زمالئه. بُ  لاحلرص على أال يكون الطالب حم -ي
 

 ضع نظاما حيفز الطالب على الكالم املهذب. -أ السب
 ال تغض الطرف عن هذا السلوك.  -ب 
 ال يدرك ما يقول.  )الطفل(معرفة أن الطالب  -ج
 مواجهة السب هبدوء واتزان.  -د
 بشأن ألفاظهاستخدام إشارات صامتة تنبه الطالب  -ه
 عقد اجتماع مع الطالب وحتفيزهم على حسن اخللق.  -و
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امللل 
 والضجر

 التنويع يف األنشطة الصفية.   - أ
  التنويع يف طرق التدريس.   -ب
 طرح أسئلة تثري تفكري الطالب.  - ج
 استخدام إشارات صوتية ومرئية.  -د
 جعل احلصة أكثر تشويقا وإاثرة   - ه

 معرفة سبب العزلة.   - أ العزلة
 تعزيز الذكاء االجتماعي للطالب.   -ب
 تدريب الطالب على املهارات االجتماعية.   - ج
 مساعدة الطالب على إقامة صداقة آخر.   -د
 التدخل السريع عند تعرضه للسخرية.   - ه

 قواعد واضحة بعد الطالب عن االستهزاء داخل الفصل.   ضعو -أ االستهزاء
 معرفة سبب تعرض الطالب لالستهزاء.  -ب
 الطالب املخطئ على انفراد. مع    حتدث   - ج
 تغيري اجتاه احلديث ليتوقف الطالب عن االستهزاء.  -د
 تكليف الطالب املستهزئ إبجياد حل للشيء الذي ينتقده.   - ه

تدين تقدير 
 الذات

 إشعار الطالب بقيمة نفسه.  - أ
 جتنب التصرفات اليت حتط من تقدير الطالب.  -ب
 الربهنة للطالب على مدى حتسن مستواه أبدلة واقعية.  - ج
 إظهار جناحات الطالب أمام زمالئه وشكره.   -د
 الة فع ته داخل الفصل من خالل مشاركته الإشعار الطالب أبمهي  - ه
 التحدث مع الطالب عن اهتماماته.   -و

 مساعدة الطالب على ختطي الصعاب وتشجيعه.  -ي
كثرة 

 الكالم
 وضع قواعد خبصوص التحدث داخل الفصل.   - أ

 تذكري الطالب ابلقواعد قبل البدء ابلدرس أو النشاط  -ب
 إىل التوقف عن الكالم.   االتفاق مع الطالب على إشارة معينة لتنبيههم  - ج
 أضف أنشطة عند انتهاء الطالب من أعماهلم الكتابية.  -د
 عدم السماح للطالب ابلكالم إال عند رفع اليد.   - ه
 تذكري الطالب أبمهية الوقت واستثماره مبا يفيد.   -و
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النوم داخل 
 الفصل 

 مشاكل أخرى(.   - يف املنزل    قلة نومه   -ناول أدوية تمعرفة سبب نومه يف الفصل )  - أ
 يف الفصل. ئماا عدم ترك الطالب ان  -ب
 تغيري مقعد الطالب إىل األمام.   - ج
 القرب من الطالب بشكل مفاجئ ومتكرر.   -د
 جذب انتباه الطالب.   - ه
 إشراك الطالب يف جمموعة تعلم تعاوين.   -و
 حتمل الطالب مسؤولية ما فاته من أعمال بسبب نومه.   - ه

 
 حتديد ما إذا كان خجل الطالب يعيق تعلمه.   - أ  اخلجل

 اجتماعية مقربة مع الطالب. بناء عالقة    -ب
   التحدث مع الطالب بشكل شخصي.  - ج
 تغيري مقعده إىل األمام.   -د

 إشعار الطالب ابلطمأنينة عند التحدث أمام الطالب.  -ب
 تدريب الطالب على بعض املهارات االجتماعية األساسية.  - ه
 مساعدة الطالب على التكيف مع املواقف االجتماعية اجلديدة.   -و

 تشجيع الطالب على التعامل مع الطالب األصغر سناا.   -ي
السلوكيات 

 البديئة 
 التعامل جبدية مع الشكاوى من هذه السلوكيات.   - أ

 املسارعة مبواجهة هذه السلوكيات فورا.   -ب
   معرفة ما إذا كان الطالب يدرك معناها.  - ج
 احلديث مع الطالب على انفراد.  -د
 مراقبة الطالب صاحب السلوك البذيء.   - ه
 حتويل الطالب إىل املرشد الطاليب يف حال كرر السلوك.  -و
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   أساليب وفنيات تعديل السلوك:
 اآلخرين سلوك مالحظة نتيجة السلوك تغري عملية هي النمذجة
  قد معني تدرييب موقف يف للطفل تعليمه مت الذي السلوك أن هو التعميم 

 التدريب  فيها  ينفذ مل أخرى مواقف يف اثنية حيدث 
  غري السلوك حدوث  استمرارية  على حيافظ كان  الذي التعزيز إلغاء احملو

 املناسب 
 ميكن" احملبب السلوك أو" كثرياا   الشخص يظهره الذي السلوك أن برمياك  مبدأ

 "حمبب الغري السلوك" قليالا  يظهره الذي السلوك لتعزيز استخدامه
  ال الذي النهائي السلوك من فشياا  شيئاا  تقرتب  اليت تعزيز االستجابة التشكيل

 حالياا  أتديته الشخص يستطيع
 متسلسل بشكل  تكون صغرية  أجزاء إىل تعلمه املراد السلوك جتزئة يتم السلوكي  التسلسل

 . ابلتسلسل  النهائي اهلدف حتقيق يتم أن إىل
 . إميائية بطريقة أو لفظية بطريقة السلوك عن الرضا عدم عن التعبري التوبيخ 
 املطلوبة املهمة يوضح عقد خالل من واملتعال املعال  بني العالقة تنظيم السلوكي  التعاقد

  املهمة لتلك  أتديته حال  يف املعال له سيقدمه الذي والتعزيز املعال من
 املطلوب النحو على

خفض السلوك غري املناسب إبرغام الشخص على االستمرار بتأدية   السلبيةاملمارسة 
 السلوك بشكل متكرر 

 املثريات  إىل تضاف أهنا  مبعىن إضافية متييزية مثريات  استخدام هو التلقني 
 تكون:  التلقينية واملثريات  املتوافرة الطبيعية التمييزية 

   التأشري  مثل إميائية -    لفظية تعليمات  شكل على لفظية -
 . اجلسمية املساعدة  جسدية تشمل -

 املستقبل يف تكراره احتماالت  زيدة  أو املناسب السلوك تدعيم عملية التعزيز 
   حدوثه. بعد سلبية مثريات  إزالة إجيابية أو مثريات  إبضافة

 .  املناسبة غري االستجاابت  وجتاهل  املناسبة االستجاابت  تعزيز التفاضلي  التعزيز 
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 خفض  إىل يؤدي مما  حدوثه  بعد أي السلوك يتبع  إجراء وهو العقاب 
  ابملستقبل السلوك تكرار احتماالت 

 (التعزيز من أتثرياا  وأضعف أقل العقاب )
عقاب من الدرجة األوىل ويتضمن إرغام الشخص على إزالة الضرر   التصحيح الزائد

نقيض للسلوك غري املرغوب الذي ينتج عن سلوكه أو ممارسة سلوك 
 فيه

 حمدد جزء من  الفرد حرمان  يتضمن( الثانية  الدرجة من) عقايب إجراء االستجابة  تكلفة
  احلرمان خفضه مثل املراد ابلسلوك قيامه عند له املتوافرة املعززات  من
 اللعب  من

أو العزلة   اإلقصاء
  أو الوقت
 املستقطع

 لفرتة اإلجيايب التعزيز سحب ويشمل( الثانية  الدرجة من) عقايب أجراء
  مكان يف اجللوس مع خفضه املراد ابلسلوك الشخص قيام بعد وجيزة

 كامالا.   املكان  مغادرة حىت أو  تعزيز فيه تتوفر ال
 

 التعزيز والعقاب اإلجيايب والسلب: 

 استمراره.   يف رغبة لسلوك اجيايب نتيجة  اجيايب  مثري   إبضافة  يتم االجيايب  التعزيز 
 من   جزء   إمتام  بعد  على احلاسوب   ليعمل   الوقت   من  مكافئة  الطفل   مثل: يعطى 

 واجباته املنزلية.
 استمراره  عدم   يف   رغبة  غري حمبب مثري  ابستخدام سليب  سلوك  إبزالة  يتم السلب  التعزيز 

 الصداع،   من   للتخلص  أسربين حبة مثل: تناول
 فيه.  مرغوب  غري  سلوك  نتيجة  حدث سليب  إبضافة وذلك   ابإلضافة  يتم  الذي   هو االجيايب العقاب

 الطالب  املدرس   فيعاقب  شرح املدرس  أثناء الفصل يف الطالب  يتكلم  مثل: عندما 
 فعلته.  على  زمالئه   أمام  أبن يؤنبه  وذلك

 غري  سلوك   نتيجة  فيه  مرغوب حدث جيد   إبزالة  وذلك  ابإلزالة  يتم  الذي   هو السلب العقاب
 مرغوب فيه.
 هبا   حيتفظ  أن   منهما   يريد كل   جديدة   لعبة   على أخوان   يتشاجر  مثل: عندما 

 اللعبة.   معاا من فيحرمان   معا   منهما   اللعبة  أبخذ   فيكون العقاب   لنفسه
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 : السلوك واملواظبة للمرحلة االبتدائيةالئحة 
خمالفات الدرجة  

األوىل 
  

 . خمالفة للنظام املدرسي ابللباس املدرسي أو هيئة عدم التقيد  (1) 
 . وم داخل الفصل نتكرر ال  (2)

 . اخلروج أو الدخول دون استئذان (3) 
 .حوهلا  خروج الطالب ظهرة من البوابة أو التجمهر تكرار  (4)

خمالفات الدرجة الثانية 
 

 

 اجلدران أو العبث ابملاء مثل الكتابة على   إاثرة الفوضى داخل الفصل واملدرسة  (1)
 ". عراك"االشرتاك يف مضاربة    (2)
 .الزمالء  اهلروب إحلاق الضرب املتعمد مبمتلكات  (3)

 .الشجار أو التلفظ على الزمالء أو حتديدهم (4) 
 . اهلروب من احلصة الدراسية  (5) 
 . إحضار أجهزة االتصال  (6) 
 . العبث بتجهيزات املدرسة أو مبانيها (7) 
 . قة شيء من ممتلكات الزمالءسر  (8) 

خمالفات الدرجة الثالثة 
 

 

 . ني يأو اإلدار   التلفظ بكلمات انبية حناء املعلمني  (1)
 املدرسية  إحلاق الضرر املتعمد ممتلكات املعلمني أو  (2) 
 .املدرسية سرقة شيء من ممتلكات املعلمني أو  (3) 
 وجتهيزاهتا  تعمد إتالف شيء من ممتلكات املدرسة  (4) 
 حيازة أو عرض املواد اإلعالمية املمنوعة  (5) 
 إحضار أو استخدام املواد أو األلعاب اخلطرة (6) 
 مواد غي أنفة  إحضار أجهزة االتصال الشخصية اليت حتوي  (7) 
 .علمه التوقيع عن ويل األمر من غري  (8) 
 .ابلضربالزمالء   إحدىمهامجة   (9) 

 . نمر تال  (10) 
   .اهلروب من املدرسة  (11)
 التحرش اجلنسي غري املباشر  (12)

 الكتب الدراسية  امتهان  (13) 

خمالفات الدرجة  
الرابعة 

 
 

 .املباشرالتحرش اجلنسي   (1)
 إشعال النار داخل املدرسة   (2)
 حيازة السجائر أو التدخني   (3)

 االعتداء إحضار آلة حادة بقصد التهديد أو  (4) 
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 :املتوسطة والثانويةالسلوك واملواظبة للمرحلة الئحة 
خمالفات الدرجة األوىل 

 
 

 .ابملدرسة أو الظهور هبيئة خمالفة للنظام املدرسي  عدم التقيد ابللباس الرمسي اخلاص -1
 .املشاركة فيه  العبث أثناء االصطفاف الصباحي أو ضعف   - 2
واملقاطعة   الفصل،اجلانيب، والنوم داخل    الدراسية، مثل: احلديثتعطيل سري احلصص    - 3

أثناء الدرس، ودخول الطالب   األطعمة أو املشروابت  وتناولاهلادفة لشرح املعلم،    املستمرة غري
 . استئذان أو التأخر ابلدخول   فصله أو فصل آخر دون

  ر سياراهتم، أو التجمهرابلدخول من البوابة قبل حضو   خروج الطلبة ودخوهلم ظهراا   تكرار -4
 حوهلا 

خمالفات الدرجة الثانية 
 

 

 .االختبارات غري الفصلية  الغش يف أداء الواجبات أو  - 1
املدرسة، أو يف وسائل النقل املدرسي، مثل:   إاثرة الفوضى داخل الفصل، أو داخل   - 2

 .اجلدران على   ، والصوت العايل، والكتابةوالبخاخات ابملاء،    العبث
 .استئذان، أو عدم حضور احلصة الدراسية  اهلروب من الفصل، أو اخلروج منه دون  - 3
 . عدم احملافظة على الكتب الدراسية  - 4

خمالفات الدرجة الثالثة 
 

 

 .املدرسة أو العبث خالهلا  التهاون يف أداء الصالة داخل  - 1
 اإلشارة حبركات خملة ابألدب جباه الزمالء   - 2
الزمالء وهتديدهم، والتلفظ عليهم أبلفاظ   ، أو مهامجة مضاربةالشجار أو االشرتاك يف   - 3
 ري الئقة غ
الرعب   وإاثرة سرقة شيء منها، أو ختويفهم    متلكات الزمالء، أو مبإحلاق الضرر املتعمد    - 4

 .بينهم
 . دون استخدامها  إحضار املواد أو األلعاب اخلطرة إىل املدرسة   - 5
 .حيازة املواد اإلعالمية  - 6
 .السجائرحيازة    - 7
   .هالتوقيع عن ويل األمر من غري علم  - 8
 ( انوعها إىل املدرسة )خالية من املخالفات  احضار أجهزة االتصال الشخصية أي كان  - 9
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خمالفات الدرجة الرابعة 
 

 

 شرعي. واملعلمني دون عذر    طالب ال  اإلصرار على ترك أداء الصالة مع   - 1
املدرسة، مثل: املفرقعات، واملواد احلارقة،   العبث ابملواد أو األدوات أو األلعاب احلارة يف  - 2

 . ارقةاحل  واأللعاب 
او استخدام أدوات غري حادة حتدث   ب عن طريق الضرب ابليد ال تعمد إصابة أحد الط -3

 .اا(ر سأو ك  نزفاا   أو إصابة )جرحاا 
   .التدخني داخل املدرسية  - 4
 .اهلروب من املدرسية -5
 .التنمر )إحلاق األذى ابآلخرين بصورة متكررة(  - 6
 .املرئيةأو املسموعة، أو    عرض أو توزيع املواد اإلعالمية املصنوعة املقروءة   - 7
 .شبهة تزوير الواثئق أو تقليد األختام الرمسية  - 8
 . ابجلنس األخرشبه  والغريب، مثل: اإلميو، أو التالسلوك اخلاطئ    - 9

 . تبار عن الغريخأو أتدية اال  إحضار شخص آخر لتأدية االختبار نيابة عنه -10
نوعها إىل املدرسية واليت حتتوي على صور   إحضار أجهزة االتصال الشخصية أي كان -11

 . أو مقاطع 
 العبث جتهيزات املدرسة أو مبانيها   -12
 تصوير الطالب أو التسجيل الصويل   -13

 
خمالفات الدرجة اخلامسة 

 تعمد إتالف أو ختريب شيء من جتهيزات املدرسة أو مبانيها.  - 1 
 حتديد الطالب ابألسلحة النارية أو ما يف حكمها.   - 2
 نظام.االستخدام واالستفادة من الواثئق أو األختام املزورة أو الرمسية بطريقة غري مشروعة    - 3
 التحرشات اجلنسية.  - 4
 تصوير الطالب أو التسجيل الصويت هلم ابألجهزة اإللكرتونية )خاص ابلبنات(.   - 5
 إشعال النار داخل املدرسة.  - 6
 حيازة األسلحة النارية أو ما يف حكمها، مثل: السكاكني، واألدوات احلادة، والرصاص  - 7

 بدون مسدسه. 
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 التقنية يف التعليم: 
 أنظمة التعلم االلكرتوين توظيف التعليم اإللكرتوين يف التدريس

 املساعد اجلزئي:  •
 نستخدم التقنية مع التدريس التقليدي 

 املدمج املختلط:  •
تعليم ابلتقنية مثل   % 50تعليم صفي و  50%

 الصف املقلوب 
 املنفرد الكامل:  •

 يكون التعليم الكرتوين كامالا 

   إدارة احملتوى: •
ادراج   يسمح ابلتفاعل فقط يتم فيهنظام ال  هو  

 الطالب   احملتوى ويطلع عليه
 :إدارة التعلم •

يسمح ابلتفاعل بني املعلم والطالب من خالل البث 
املقررات   والتسجيل، طرح  ونظام القبول واملباشر  

 والغياب. احلضور    التكاليف،   رفع  واجلداول،
 

 : التقنية يف التعليم ت اسرتاتيجيا
الرحالت 

 املعرفية 
الويب للبحث عن   يستخدم فيها الطالب صفحات  أنشطة استقصائية لغاية تربوية،

 : خطواهتا،  معلومة
 متهيد وتوضيح للدرس   املقدمة:   - 1
 حتويل الدرس األسئلة: املهام  - 2
 وصف اخلطوات وتوزيع األدوار  اإلجراءات:  - 3
 ومناقشة الطالب تقومي املهمة :  التقومي   - 4
 تلخيص أفكار الرحلة   اخلامتة:  - 5

الصف 
 املقلوب 

فيديو أو ملفات صوتية   إبعداد الدرس عن طريق مقاطع  قلب املهام بني املنزل والصف 
حواسيبهم حضور   الطالب يف منازهلم ابستعمال   من الوسائط، ليطلع عليها  أو غريها 

 والتدريبات.   للمناقشات واملشاريع  حني خيصص وقت احملاضرة  يف، الدرس
 استخدام األجهزة اللوحية يف نقل التعلم سواء متزامن او غري متزامن التعليم املنتقل 

البينة احلقيقية يف احلاسوب   االفرتاضي الذي يهدف إىل تكرار  هو نوع من الواقع  الواقع املعزز 
ماب خريطة الكرتونية   خرائط قوقلتكن جزءا منها مثل    وتعزيزها مبعطيات افرتاضية مل

 موقع حقيقي   توصف
 صفحة على االنرتنت يتم فيها ادراج احملتوى من قبل املستخدم  املدوانت 
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   ملعلم داخل الفصل:  مهمة تطبيقات 
TOO NOISY   لفصل ابيساعد املعلم على احلد من الضوضاء 

REMIND   طالبه ومع أولياء األمور يتيح للمعلم التواصل مع 
TEACHER APP & GRADE BOOK   واملتابعة والتقييم  ةالطلب  وغيابيوفر إمكانية حصر حضور 

EDUCREATIONS  متابعة مستوى الطالب وإرسال مالحظات املعلم
 ابلصوت والفيديو 

CLASSROOM ORGANIZER ينظم عملية استعارة الطالب للكتب من املكتبة 
 :املستخدمة يف التعليمالربامج  

Camtasia studio  يطبق يف اسرتاتيجية الصف املقلوب 
Word  معاجلة النصوص 
Access قواعد البياانت 
Excel اجلداول احلسابية 

PowerPoint  عروض تقدميية 
Photoshop  تصميم الصور وتعديلها 

SPSS  برانمج للتحليل اإلحصائي 
Publisher   السيدات برانمج الناشر للتصاميم كتصميم املطويت وشهادات التقدير، وأغلفة 

Too noisy  يساعد املعلم على احلد من الضوضاء واحملافظة على اهلدوء يف الصف 
يستخدم لتعزيز السلوك اإلجيايب للطالب من خالل جمموعة من النقاط املمنوحة بناءا  كالس دوجو 

حيددها املعلم مث ترسل على شكل رسوم بيانية للطالب وويل االمر على معايري سلوكية  
 بشكل مباشر.

تستخدم يف نشر البحوث وتعطي الطالب دافعية للتعلم وتوفر فرصة كبرية للتدريب  املدوانت 
 على مهارة القراءة والكتابة وتصلح لطالب اخلجولني 

يم من الوصول اىل اكرب عدد ممكن من ميكن العمالء الذين يستخدمون تقنيات التعل البالك بورد
 الطالب وتوفري اجلو املناسب هلم.

معرض صور على االنرتنت يستطيع األشخاص مشاهدة الصور ويستطيعون ايضاا  الفولكر 
 إضافة تعليق 
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 :األلف الفارقة
واو   هي بل يف الفعل أصلية ليست الواو  أن  للتنبيه اجلماعة واو  تلحق اليت هي األلف

 الفعل، أصل من اليت  الواو  اجلماعة وبني واو بني تفرق  ألهنا بذلك ومسيت اجلماعة،
 . فقط إال ابلفعل تتصل ال  اجلماعة واو أن ونالحظ

 : التالية  احلاالت يف  الفارقة  األلف توضع

 .درسوا: مثل اجلماعة واو به اتصلت ماضي فعل کل •
 . اكتبوا: مثل اجلماعة واو به  اتصلت  أمر فعل کل •
 .يذهبوا لن :مثل اجلماعة  واو به اتصلت جمزوم أو منصوب مضارع  فعل كل •

 

 

 
 التاء املربوطة: 

 فاطمة، عائلة، كرة. هي اليت تنطق )هاء( عند الوقف واتء عند التحريك مثل: 

 التاء املفتوحة:

هي اليت تبقى يف النطق على حالتها )ت( سواء اذا وقفنا على اخر الكلمة ابلسكون او  
 حركتها أبحد احلركات مثل زيت، كلمات، معلومات.

 مالحظة: 

الكلمة للتفرقة بني التاء املربوطة واملفتوحة نقوم إبضافة التنوين ابلضمة فإذا مت نطق  
وكانت هنايتها صوت اهلاء مثل اجتاه، اجتاٌه فإن الكلمة تنتهي بتاء مربوطة اما اذا مت نطق  

 الكلمة وكانت هنايتها صوت التاء مثل: بيت، بيٌت فإن الكلمة تنتهي بتاء مفتوحة. 
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 الوصل: مهزة 

 . اسم -   ابن مثل: . زائدة تكتب يف بداية الكلمة وتسقط لفظا  عند وصلها ألفهي 

 مالحظة: 

للتأكد من اهنا مهزة قطع او وصل نضع قبل الكلمة حرف )ف( او )و( فإذا نطقت  
 األلف فهي مهزة قطع واذا مل تنطق فهي مهزة وصل.

 مهزة القطع: 

 .  أمحد-مثل: أخذ  عليها مهزة )ء( او حتتها وتنطق يف بداية الكالم او وصلهالف يوضع 

 

 

 

 األلف املقصورة: 

( او على صورة )ى(  اهي األلف اليت تكتب اخر الكلمة بدون مهزة وتكتب إما قائمة )
 وتكون يف األمساء واالفعال واحلروف.

 املنقلبة ألفه على واو مثل: مسا.تكتب على صورة ألف قائمة )ا(: يف الفعل املاضي 

 املقصورة على صورة ايء )ى(: تكتب األلف 

 رمى.  -ي الثالثي املنقلبة ألفه على ايء. مثل: رعى ضيف الفعل املا •
 استدعى. -يف الفعل املاضي او املضارع الزائد عن ثالثة أحرف. مثل: يتخطى   •
 اىل.  -على   -بلى  -مىت   -على  -تكتب يف احلروف اآلتية: حىت  •
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 : اللفظي التناظر 

 :ومنها عن العالقة املماثلة االختيارات يف  ونبحث كلمتني   بني  عالقة وجود به يقصد

 مثال التناظر 
 السعودية. العربية اململكة: الدمام املدرسة،: الفصل ابلكل اجلزء
 .الشعر: األدب االبن، : األسرة ابجلزء الكل

 .السبت: اجلمعة النهار،: الليل التتابع  أو  التعاقب
 املتوسطة.: االبتدائية الزواج، : اخلطبة التدرج 
 . الرزق : املطر املوت،: املرض  النجاح،:  املذاكرة ونتيجة سبب

 . التحليل: اجملهر املوسيقى،: البيانو القتال، : السيف أداة 
 .السكينة:  اهلدوء  اجلاذبية،: اجلمال ترادف 
 . اليسار: اليمني . النار: املاء الكفر،: اإلسالم تضاد
 .التخزين: املستودع  اهلضم،: املعدة  التدريس،: األستاذ بني وظيفة
 .املرض: اجلوع  الدمار،: احلرب التجارة،: املال اقرتان 

 . النجوم : السماء  الطائر،: العش األفعى،: اجلحر حمل
 طائر. : صقر حيوان،: غزال األنواع  من نوع 

 . النار:  احلطب األسد،:  الشبل الرجل،: الطفل املستقبلية
 . اخلبز:  الطحني التائب،: املذنب الثوب،: القطن املاضي 
 . حلب: بلح   عنب، : نبع  رجح،: حجر احلروف  نفس من يتكون 
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 :المات الرتقيمع

ويقف القارئ   املعىن، تقع بني اجلمل أو أجزائها اليت تتصل مع بعضها يف   الفاصلة، 
 .  عندها قليال ا

 املسلمني. ومبكانتها الدينية يف قلوب    موقعها،متتاز القدس أبمهية    مثال:
 هلا. وتقع بني مجلتني تكون ترتتب أحدمها على األخرى أو تكون سببا   املنقوطة؛ الفاصلة  

 فراشك. فاذهب إىل    دروسك؛إذا أهنيت مراجعة   مثال:
 املقتبس.أو قبل الكالم   وتفصيله،أو بني اجململ    القول، توضعان بعد   : النقطتان الرأسيتان

فلينظر    خليله؛املرء على دين   وسلم:قال رسول هللا صلى هللا عليه   مثال:
 خيالل. أحدكم من 

 نقصان. يكتب بينهما الكالم الذي ينقل بنصه دون زيدة أو   "   " التنصيص  
 ". " قل هو هللا أحد    تعاىل:قال    مثال:

 احلديث. يقع بينها اجلمل االعرتاضية اليت تعرتض سياق   -  -   الشرطتان
سطرن سطرا   - الشاعر: إين قال    مثال:  . نصُر نصراا نصراا   لقائٌل ي -وأسطار  

 النص.تكتب للداللة على حذف جزء من   )...(   احلذف:
 واإلحسان...   والعدل،   واألمان،  الصدق،حث اإلسالم على   مثال:

 عمرك؟ كم    االستفهام.  مثال:توضع يف هناية مجلة    االستفهام؟
ما أكذب   التأثر. مثال:تقع يف هناية اجلمل اليت تثري التعجب أو االنفعال أو   التعجب! 

 اليهود!
  النص.يقع بينهما كالم زائد على موضوع   ] [القوسان املعقوفان  

 الطعم. غذاء لذيذ    حبري[ ]كائنيعترب السمك    مثال:
 طويال. حبيث يقف القارئ عندها  برمته،توضع يف هناية فقرة معينة أو الكالم   النقطة. 

 قمت إبيضاح عالمات الرتقيم وقد انتهى الشرح واحلمد هلل .   مثال:
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 متطرفة(.  قيماا  البياانت  حتوي ال عندما )يستخدم : احلسايب  وسطتامل قاعدة 
 )املتوسط احلسايب(: هو املقياس الذي يشري اىل معدل درجات التالميذ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= توسط احلسايب امل

 
 

  مثال:

 (: 10، 9،  8، 7، 6)طالب حصلوا على الدرجات  5ما هو املتوسط احلسايب لدرجات 
 احلل:  

 8= = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  توسط احلسايبامل

 

 متطرفة(  قيما   البياانت حتوي عندما )يستخدم الوسيط: قاعدة 

 ُيسب ترتيب االعداد تصاعداي  او تنازليا  واختيار اوسطها   -
 2اذا كان عدد االعداد زوجيا  جيمع العددان األوسطان ويقسم الناتج على  -

 

 

 :مثال

 هو: 3،8،4،7،9،2،5الوسيط يف جمموعة األعداد التالية: 

 احلل:

وحنذف عددين من اليمني وعددين من اليسار يتبقى  9،8،7،5،4،3،2االعداد نرتب 
 (. 5ثالث اعداد ليكون الوسيط بينهم )

5 
6+7+8+9+10 

5 5 
40 

 جمموع البياانت 
 عددها 
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 متساوية(. متكررة قيما   البياانت حتوي عندما )يستخدمقاعدة املنوال: 
 .القيمة األكثر تكرارا  يف البياانت -
 . قد يوجد اكثر من منوال وقد ال يوجد منوال -

 

 

 

 :مثال

 هو:  18،15،63،14،18املنوال يف جمموعة األعداد التالية: 

 احلل:

 ( هو املنوال.18العدد األكثر تكرارا  حسب القاعدة ) خنتار
 

 

 : اخلريطة على الرسم  مقياس

  من الطبيعة  على يقابلها وما اخلريطة هبا متّثل  اليت املسافة بني  النسبة أهنا  على يعّرف
  الكبري  احلجم من الطبيعّية الظاهرة يصّغر إذ  اخلريطة؛ يف  كبرية   أمهّية  وله ومسافات، أبعاد
 ق.الور  على ورمسه متثيله ميكن صغري  حجم إىل  الواقع أرض على تتخذه الذي

 

 

  :مثال

 كيلومرت؟  900كم، فكم سنتيمرت لـــ 45سم يف اخلريطة يساوي  1اذا كان  

 احلل:

 سم  20 =  كم = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ45سم =  1
45 
900 
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 :  املدىقاعدة 
 اكرب قيمة انقص اصغر قيمة. -

 

 

 :مثال

 هو: 6،4،7،5،9،8موعة األعداد التالية: املدى جمل

  احلل:

   5=  4 -  9املدى = 

 (. 5املدى هو )

 
 :والصعوبة قاعدة معامل السهولة

 100           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معامل السهولة

 

 100         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معامل الصعوبة

 

 :مثال

 معامل الصعوبة: فكم هو   50وعدد من حاول اإلجابة  15ة اذا كان عدد اإلجاابت اخلاطئ

 احلل:

 % 30= 100   = ـــــــــــــــــــــــ معامل الصعوبة

 عدد من حاول االجابة  

 عدد اإلجاابت اخلاطئة 
 عدد من حاول االجابة  

 اإلجاابت الصحيحة عدد 

50 
15 
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 النسبة املئوية:عدة قا

 

ــــ ـــــــــــــــ  =  اجلزء -1 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ ـــــــ

 

ــــ ــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــالكل    -2  ـــــــــــــــــــــــ

 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =النسبة  -3

 

 

 مثال:

 منهم غائبون، كم عدد الغائبني؟  % 10طالبا ،  30فصل يوجد فيه 

 احلل:

 % 3= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــ =    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= اجلزء 

 

 . %3اذا  عدد الغائبني هو 

 

 
 

100 
 النسبة  ×  الــكــل

  100 × ــجزءال
 النسبة 

 النسبة   × الــجزء 
100 

100 
 النسبة  ×ــكــل   ال

 

10  × 30 

 100 100 
300 
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 قاعدة املستطيل: 

 العرض الطول × املساحة = 

 اضالعه احمليط = جمموع اطوال  

 

 

 : ربعقاعدة امل

 العرض الطول × املساحة = 

 احمليط = جمموع اطوال اضالعه 

 

 

 

 : ثلثقاعدة امل

 االرتفاع×  القاعدة  طول نصف=   املثلث مساحة 

 2÷   االرتفاع( ×   القاعدة  طول= )  املثلث مساحة 

 2÷  القائمة  الزاوية  ضلعي  طول=  الزاوية  قائم مثلث مساحة 

 

 
 


